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เร่ือง    :  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน กรณีศึกษา : นกัเรียนชั้น  

มธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี  จงัหวดั

เพชรบุรี                                                                                                                                            

ผูศึ้กษา : นางสาวลฎาภา    เวียนศรี  12500782  สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ             

อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารยด์าวลอย    กาญจนมณีเสถียร 

การวิจยัน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธเ์ชิงบวกของ ปัจจยัจูงใจ ในการศึกษา

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ในสถาบนักวดวิชา ภาษาองักฤษ ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษา

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ เขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี  จงัหวดัเพชรบุรี 

จาํนวนทั้งหมด 300 คน และการเปรียบเทียบคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่อปัจจยัจูงใจ ศึกษา

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษโดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิดเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มลู   

ผลการศึกษา พบว่า เพศท่ีมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษท่ีไม่แตกต่างกนั 

ส่วนคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้น ระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษา เกรดเฉล่ียรวม และรายไดข้อง

ผูป้กครองต่อเดือนท่ีมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ทาง

สถิติท่ี 0.05  ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนในสถาบนักวดวิชา  ซ่ึง

ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ) ปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้น

ผลสมัฤทธ์ิ) ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม(ดา้นครูผูส้อน)  ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม( ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม(ดา้นสถานบนักวดวิชา คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและบรรยากาศทาง

วิชาการ) มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนในสถาบนั

กวดวิชา ซ่ึงตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัทั้ง 5 ตวันั้นมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามคิดเป็นร้อยละ 74.8 

 

คณะวิทยาการจดัการ          มหาวิทยาลยัศิลปากร               ปีการศึกษา 2553 
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กติตกิรรมประกาศ                                                                                                                                                                    

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนกรณีศึกษา: 

นกัเรียนชั้น มธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดั

เพชรบุรี เสร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารยด์าวลอย กาญจนมณีเสถียร 

อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัท่ีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่า เพ่ือช่วยเหลือใหค้าํปรึกษา ใหค้าํแนะนาํแนวทาง

ในการศึกษา และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาจากการศึกษา รวมทั้งแกไ้ขงานใหเ้สร็จสมบูรณ์เป็น

อยา่งดี นอกจากน้ีตอ้งขอขอบพระคุณ  อาจารย ์ดร.วิโรจน์   เจษฎาลกัษณ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาสาขา

การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษท่ีไดก้รุณาใหค้าํปรึกษาแนะแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงสาร

นิพนธเ์ร่ืองน้ีใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบคุณ ครูผูส้อน บุคลากร และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีสถาบนักวดวิชา

ภาษาองักฤษ FOCUS CENTER  สถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ  U & I  LERNING CENTER  และ

สถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษบา้นครูหมี ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการเก็ บรวบรวมขอ้มลู

เพ่ือการศึกษาในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณครอบครัวเวียนศรี ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจ ใหค้าํแนะนาํอีกทั้งขอบคุณ

เพ่ือนๆ และใหค้วามช่วยเหลือในคร้ังน้ี 

สาํหรับคุณค่า และประโยชน์จากสารนิพนธน้ี์ ผูศึ้กษาขอมอบคุณความดีทั้งหมดใหแ้ด่ 

ผูมี้คุณดงักล่าวขา้งตน้ และคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แก่ผูศึ้กษา 
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บทท่ี 1 

บทนาํ 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

กกกกกกกกในปัจจุบนัเป็นยคุของขอ้มลูข่าวสาร ซ่ึงสามารถทาํใหม้นุษยไ์ดรั้บขอ้มลูข่าวสารต่างๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ีไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงทาํใหเ้กิดโลกไร้พรมแดนข้ึน  กระแสการลงทุนขา้มชาติมี

ความจาํเป็นเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งการเขา้ไปลงทุนในต่างประเทศและต่างประเทศเขา้มาลงทุนอีก

ทั้งองคก์รธุรกิจจาํนวนมากตอ้งติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศ  เน่ืองจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจซ่ึง

ปัจจุบนัไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะกลุ่มประเทศตะวนัตกเท่านั้น แต่ยงัมีประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก 

ก็ยงัเพิ่มบทบาทสาํคญัในเวทีโลกมากข้ึน การเปิดเสรีทางการคา้ของประเทศไทย เป็นผลให ้               

อารยธรรมของชนต่างชาติเขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อชีวิตประจาํวนัของคนไทยมากข้ึนตามลาํดบั 

โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ซ่ึงประเทศในภูมิภาคน้ีลว้นมีภาษาเป็นของตนเอง โดยเฉพาะกบับาง

ประเทศท่ีไม่นิยมใชภ้าษาอ่ืน นอกจากภาษาประจาํชาติของตน  เป็นอุปสรรคท่ีตอ้งเผชิญอยา่ง

หลีกเล่ียงไม่ไดคื้อการติดต่อส่ือสาร ดงันั้น ผูท่ี้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศจึงมีความ

ไดเ้ปรียบและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน ภาษาต่างประเทศจึงมีความจาํเป็นต่อชีวิตการทาํงาน

และการดาํเนินธุรกิจในโลกยคุโลกาภิวฒัน์มากข้ึนเร่ือยๆ 

ภาษาสากลท่ีไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศมากท่ีสุดคือ ภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษาท่ีสามารถ

ใชส่ื้อสารกบัผูค้นไดท้ัว่โลก สามารถเป็นส่ือกลางใหก้บัภาษาต่างๆ เพ่ือใชใ้นการติดต่อคา้ขายกบั

ต่างประเทศไดอ้ยา่งสะดวกมากยิง่ข้ึน ภาษาองักฤษมีบทบาทสาํคญัมากแก่ชีวิตของคนโลก

สมยัใหม่ อาทิเช่น ส่ิงพิมพต่์างๆ อินเตอร์เน็ต หนงัสือท่ีเก่ียวกบัความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลย ี

ศิลปะ วฒันธรรม การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม การคา้ ศาสนา การทูต นอกจากน้ีในชีวิตประจาํวนัของ

คนไทยยงัมีโอกาสพบขอ้ความหรือเร่ืองราวท่ีเป็นภาษาองักฤษอยูเ่สมอ เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายช่ือ

ร้าน ฉลากสินคา้ ฉลากยาท่ีแสดงแหล่งผลิตและวิธีใช ้ดงันั้น ประชาชนของแต่ละประเทศจะตอ้ง

เตรียมพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองเพ่ือการแข่งขนักบัประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย   ซ่ึงคนไทยตอ้ง 
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มีการเรียนรู้ภาษาองักฤษมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือใหส้ามารถติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งเขา้ใจและเป็นการ

เตรียมพฒันาบุคลากรยคุใหม่ใหท้ดัเทียมกบันานาประเทศ ซ่ึงส่ิงท่ีประเทศจะตอ้งพฒันาเป็นสาํคญั

ก็คือ  “คน” โดยมุ่งเนน้ถึงการศึกษาเป็นหลกั  

กกกกกกกกการศึกษาของไทยในปัจจุบนัจึงมีการมุ่งเนน้การเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ซ่ึงเป็น

ภาษาสากลท่ีไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อความเป็นอยูข่องคนไทยหลายๆดา้น และภาษาองักฤษเป็น

ส่ือกลางท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัสงัคมโลก เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีในวฒันธรรมของชาติ

ต่างๆ และเป็นเสมือนกุญแจในการไขประตูเขา้ไปสู่วิทยาการทุกแขนง ภาษาองักฤษทวีความสาํคญั

ข้ึน ทุกวนัทุกหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร เพราะมีความ

จาํเป็นจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษ  และเป็นปัจจยัท่ีช่วยเสริมความเจริญกา้วหนา้ทั้งทางดา้นสงัคม 

เศรษฐกิจและการเมืองของชาติใหม้ัน่คงและเจริญกา้วหนา้ของประเทศ 

วิชาภาษาองักฤษถกูบรรจุไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาของประเทศไทย  โดยมีการจดัการ

เรียนการสอนอยา่งเป็นระบบมาเป็นเวลากว่าหน่ึงร้อยหลกัสูตรการเรียนภาษาองักฤษไดรั้บการ

พฒันา ปรับปรุงไปตามกระแสของสงัคมและตามพฒันาการของวิทยาการเก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษา

มาโดยตลอด (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2539 : 1) สาํหรับหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย  

พุทธศกัราช 2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) นั้น ไดก้าํหนดวตัถุประสงคร์ายวิชาภาษาองักฤษคลา้ย

กบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยส่วนใหญ่ไดก้าํหนดใหน้กัเรียนมีทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการเรียน ในทกัษะ

การฟัง  พดู อ่าน  และเขียน  เพ่ือใชใ้นการส่ือสารและเรียนรู้วฒันธรรมท่ีสอดแทรกอยูใ่นภาษา  

รวมทั้งมีพฒันาการใชภ้าษาไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมกบักาลเทศะ  ถกูตอ้งตามสถานการณ์  โดย

สามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสงัคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 

จากผลการศึกษา เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ  จะสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลายไดน้ั้น สุมิตรา องัวฒันกุล  (2539 : 41-53 ) พบว่า  มีปัจจยัท่ีสาํคญั  4 ประการ

ดว้ยกนัคือ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียน ปัจจยัดา้นการเรียนการสอน  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางบา้น

และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางโรงเรียน  สอดคลอ้งกบั  จาโคโบวิทส์  (Jakobovits 1971 : 103-

115) ซ่ึงไดศึ้กษาปัจจยัท่ีทาํใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพคือ  (1) ปัจจยัดา้นการสอน  ไดแ้ก่

คุณภาพครู โอกาสทางการเรียนของผูเ้รียน และเกณฑก์ารประเมิน (2) ปัจจยัดา้นตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

ความสามารถท่ีจะเขา้ใจการสอน  ความถนดั  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  ทศันคติท่ีดีต่อครู  และกลยทุธ์

ทางการเรียนภาษาองักฤษ  (3) ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม  ไดแ้ก่  ความยดึมัน่ในภาษาตน 

องคป์ระกอบทางภาษาตน และภาวะสองวฒันธรรมในสงัคม ในส่วนของ การ์ดเนอร์ และ 
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แลมเบิร์ท (Gardner and Lambert 1972 : 1-136) ซ่ึงศึกษาและวิจยัพบว่า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เรียนภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ เจตคติต่อครูผูส้อน  เจตคติต่อเน้ือหาวิชาท่ีเรียน  แรงจูงใจ  ความถนดัทาง

ภาษา การส่งเสริมจากบิดา  มารดา  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ระดบัสติปัญญา  นิสยัในการเรียน  เพศ 

ความรู้เดิม เวลาท่ีใชใ้นการเรียน คุณภาพในการสอน และโอกาสในการเรียนรู้ ในขณะท่ี  วอลเบิร์ก  

(Walberg1989 : 149-150) ผูต้ ั้งทฤษฎีผลผลิตทางการศึกษา  (a theory of educational productivity) 

ใหค้วามเห็นว่าปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม  คือ (1) 

ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของตวัผูเ้รียนซ่ึงประกอบดว้ยผลสมัฤทธ์ิเดิม เจตคติต่อการเรียน  แรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธ์ิ (2) ปัจจยัดา้นการเรียนการสอนประกอบดว้ย  พฤติกรรมการสอนของครู และกลยทุธใ์น

การเรียนของนกัเรียน (3) ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางการเรียน  ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทาง

บา้น และสภาพแวดลอ้มทางโรงเรียนจากผลการศึกษาและวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ี  กลัยา  อินทรสาร  

(2540 : 8) ไดส้รุปไวว้่า 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมี 4 ดา้น คือ 

1. ปัจจยัดา้นตวัผูเ้รียน ปัจจยัท่ีมาจากตวัผูเ้รียน ทั้งดา้นสติปัญญา และปัจจยัท่ีไม่ใช่ 

    ดา้นสติปัญญา 

2. ปัจจยัดา้นครูผูส้อน ไดแ้ก่ปัจจยัต่างๆ ท่ีมาจากตวัครู 

3. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางครอบครัว คือ ปัจจยัท่ีมาจากสภาพแวดลอ้มทางครอบครัว 

4. ปัจจยัดา้นโรงเรียน คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และบรรยากาศทางวิชาการของ 

 โรงเรียน 

จากขอ้มลูท่ีกล่าวมา  แสดงว่า การเรียนการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย  ยงัไม่

ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร  กล่าวคือ  อาจเป็นเพราะขาดปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงดงัท่ีกล่าวในขา้งตน้ 

นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงไดเ้รียน ภาษาองักฤษมาเป็นเวลาหลายปียงัไม่สามารถ

ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือความหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และการท่ีจะใหผู้เ้รียนไดบ้รรลุ

วตัถุประสงคต่์างๆ ดงักล่าวนั้น จะอาศยัเฉพาะการเรียนการสอนในชัว่โมงเรียนอยา่งเดียวยอ่มไม่

เป็นการเพียงพอ เพราะเวลาในแต่ละชัว่โมงมีจาํกดั ในการมุ่งเนน้การเรียนการสอนภาษาองักฤษ

ของประเทศไทย เป็นผลใหค้รูผูส้อนหรือผูมี้ความรู้ในดา้นดงักล่าว รวมทั้งองคก์รทางธุรกิจต่างๆ 

ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการเรียนการสอนของภาควิชาน้ี จึงไดมี้การจดัการเรียนการสอนนอก

หอ้งเรียน โดยจดัตั้งเป็นสถาบนักวดวิชา และสถาบนัสอนภาษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียน

ภาษาองักฤษใหก้บันกัเรียน เป็นการเนน้ย ํ้าและการใหค้วามรู้เพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษในหอ้งเรียน  ซ่ึงในปัจจุบนั นกัเรียนไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเรียนภาษาองักฤษ

นอกหอ้งเรียนท่ีสถาบนักวดวิชาเป็นจาํนวนมาก  
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การเรียนพิเศษภาษาองักฤษ นกัเรียนท่ีสนใจมาเรียนมีจุดมุ่งหมายท่ี คลา้ยคลึงกนัคือ 

ตอ้งการเพ่ิมทกัษะ เสริมความรู้ไดรั้บประสบการณ์ ไดฝึ้กความกลา้แสดงความคิดเห็น นาํความรู้

และเทคนิคต่างๆท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการทาํขอ้สอบเป็นการเปิดโอกาสใหแ้ก่ตนเอง ไดล้องใช้

ความสามารถและมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงผลสมัฤทธ์ิใหดี้ยิง่ข้ึน  

ธุรกิจสอนภาษาองักฤษท่ีเปิดใหบ้ริการในประเทศไทยมีบทบาท และเพ่ิมจาํนวนมาก

ข้ึนตามความตอ้งการของตลาด ซ่ึงมีอตัราการเจริญเติบโตของตลาดเฉล่ียร้อยละ 3 และมีอตัราเงิน

เฟ้ออยูใ่นระดบัสูงร้อยละ 10 โดยธุรกิจสอนภาษาองักฤษมีหลา กหลายรูปแบบทั้งธุรกิจท่ีเปิดเป็น

โรงเรียนสอนภาษาองักฤษโดยตรง  และสถาบนัสอนคอมพิวเตอร์ท่ีเปิดใหบ้ริการสอนภาษาองักฤษ

ควบคู่ไปกบัคอมพิวเตอร์ โดยทั้งสองรูปแบบมกันิยมเลือกสถานท่ีตั้งใกลแ้หล่งชุมชนหรือบน

หา้งสรรพสินคา้  เพ่ือความสะดวกสบายในการเดินทางของผูเ้รียน   

ในการศึกษานอกหอ้งเรียนท่ีสถาบนักวดวิชานั้นไดเ้ขา้มามีอิทธิพลอยา่งมากต่อนกัเรียน 

ในขณะน้ี เน่ืองจากปัจจยัหลายดา้นดว้ยกนั ดงัขอ้มลูจากการศึกษา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน

ของนกัเรียนทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 4 ดา้น คือ  

ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียน  ปัจจยัดา้นการเรียนการสอน  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางบา้นและปัจจยั

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางโรงเรียน ซ่ึงสามารถนาํมาเทียบเคียงกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ศึกษานอกหอ้งเรียนไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากปัจจยัทั้ง 4 ดา้นน้ี ไดส่้งเสริมการตดัสินใจของนกัเรียนใน

การเลือกศึกษานอกหอ้งเรียนท่ีสถาบนักวดวิชา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียน  

ในกรณีน้ี ผูว้ิจยัไดมุ่้งเนน้ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษา

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีสถาบนักวดวิชา โดยจะมีการสาํรวจแหล่งขอ้มลูท่ีสถาบนักวดวิชา ใน

เขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงเป็นภูมิลาํเนาของผูว้ิจยั และเป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีผูว้ิจยัเคย

ศึกษา ทั้งน้ีเพราะมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีจะสามารถส่งเสริมการตดัสินใจศึกษานอก

หอ้งเรียนของนกัเรียน เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผลงานวิจยัในคร้ังน้ีท่ีอาจเป็นผลต่อการจดัระบบ

การเรียนการสอนของสถาบนักวดวิชาในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี และอาจเป็นผล

ต่อการจดัระบบการจดัการศึกษาของไทยท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคล  สงัคมและ

ประเทศ เม่ือตอ้งเผชิญกบัความคาดหวงัทางสงัคมท่ีจะทาํใหก้ารศึกษามีบทบาทในการเตรียมคนให้

พร้อมสาํหรับการแข่งขนัในสงัคมโลกต่อไป 
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วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ใน

สถาบนักวดวิชาในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

2. เพ่ือประเมินเจตคติของผูเ้ขา้ศึกษา หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ใน

สถาบนักวดวิชาในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ประชากร 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มประชากรท่ีจะทาํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบ

บงัเอิญ( Accidental Sampling) จากนกัเรียน โดยประกอบดว้ยนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ และ

มธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเขา้มาศึกษาภาษาองักฤษท่ีสถาบนักวดวิชา ในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี 

จงัหวดัเพชรบุรี  

 

2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูของนกัเรียน นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียนในสถาบนักวดวิชา ในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ตั้งแต่เดือน  กุมภาพนัธ ์

2553  ถึง เดือน เมษายน  2553 โดยใชว้ิธีการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงปริมาณจากการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ(Accidental Sampling) และใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบปลาย

ปิด (close  ended  questionnaire) 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ พบว่า ตวัแปรท่ีใชใ้นการทดสอบสาํหรับการศึกษา

ในคร้ังน้ีมีส่วนสาํคญัต่อการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียน กรณีศึกษา : นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ เขตอาํเภอ

เมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี  ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้นเจตคติต่อการเรียน

ภาษาองักฤษ) ปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้นผลสมัฤทธ์ิ) ปัจจยั สภาพแวดลอ้ม( ดา้นครูผูส้อน)  ปัจจยั

สภาพแวดลอ้ม( ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  ปัจจยัดา้น สภาพแวดลอ้ม(ดา้น สถานบนักวดวิชา คือ 

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ) เพ่ือหาว่าปัจจยัดงักล่าวมีความสมัพนัธก์บั
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แรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนหรือไม่ ฉะนั้นขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการทดสอบตวั

แปรมีดงัน้ี 

 

1. เพศท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ี

แตกต่างกนั 

2. ระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษามีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษ

นอกหอ้งเรียนท่ีแตกต่างกนั 

3. เกรดเฉล่ียรวมกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียนท่ีแตกต่างกนั 

4. รายไดผู้ป้กครองต่อเดือนมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีแตกต่างกนั 

5. ปัจจยัจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นบุคคล

(ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ) ปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้นผลสมัฤทธ์ิ) ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม( ดา้น

ครูผูส้อน)  ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม(ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม(ดา้น สถาบนั

กวดวิชา คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ)  มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อ

แรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน กรณีศึกษา : นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาใน

สถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ เขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

 

กรอบแนวคดิงานวจิยั 

จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรม และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถนาํมาประยกุต์

เป็นแนวทาง หลงัจากนั้นจึงทาํการเก็บและวิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้  สามารถสงัเคราะห์ และสรุปได้

เป็นความสมัพนัธด์งัแผนภาพในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการศึกษา

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนในสถาบนักวดวิชา กรณีศึกษา : นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาใน

สถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ เขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรีไดต่้อไปน้ี 
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ตวัแปรอสิระ (Independent)                         ตวัแปรตาม(Dependent) 

 

คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 

  เพศ 

  ระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษา 

  เกรดเฉล่ียรวม 

  รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน 

 

ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษ 

ปัจจยัด้านบุคคล  

•    ด้านเจตคตต่ิอการเรียนภาษาองักฤษ (𝑥𝑥1)   

•    ด้านเคร่ืองล่อ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) (𝑥𝑥2) 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 

•    ด้านครูผู้สอน (𝑥𝑥3)   

•    ด้านครอบครัวและเพือ่น (𝑥𝑥4) 

•    ด้านสถาบันกวดวชิา  คอื สภาพแวดล้อมทาง  

      กายภาพและบรรยากาศ ทางวชิาการ (𝑥𝑥5) 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. เพศ หมายถึง เพศของนกัเรียนผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา ท่ี

เขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชา อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

2. นักเรียน หมายถึง ผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

3. ผู้ปกครอง หมายถึง ผูท่ี้ใหก้ารอุปการะในดา้นค่าใชจ่้าย ค่าศึกษาต่างๆ ไดแ้ก่ บิดา มารดา 

ญาติ บุคคลอ่ืน หรือพระสงฆ ์

4. การศึกษานอกห้องเรียน หรือการเรียนพเิศ ษ หมายถึง การศึกษาในสถาบนัสอนภาษา 

โรงเรียนสอนภาษา หรือสถานท่ีสอนภาษา เพ่ือมุ่งพฒันาตนเอง หรือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์

ในทางท่ีดีแก่ตนเองมากข้ึน 

แรงจูงใจในการศึกษา

ภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียน                       
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5. สถานบันกวดวชิา หรือสถาบันสอนภาษา หมายถึง สถาบนัท่ีสอนภาษาเสริมพิเศษเป็นเฉพาะ 

โดยขออนุญาตจดัตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ มีสถานท่ีจดทะเบียนถกูตอ้งตามกฎหมาย 

6. ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อแรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงเร้าหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นเหตุชกันาํใหบุ้คคล หรือ

กลุ่มบุคคลแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมา เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

หรือในงานวิจยัน้ีจะรวมถึงความตอ้งการของผูอ่ื้นดว้ย เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้นๆ 

แรงจูงใจจดัว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีซอ้นเร้นอยูเ่บ้ืองหลงัการตดัสินใจท่ีจะกระทาํ หรือไม่

กระทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดของบุคคล(นวลฉวี , 2538 :7) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

จากการศึกษาวิจยัจะทาํใหท้ราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษา

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชา เขตอาํเภอ

เมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี  เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผลงานวิจยัในคร้ังน้ี อาจเป็นผลต่อการ

จดัระบบการเรียนการสอน และปรับปรุงแผนการตลาดสู่การพฒันากลยทุธก์ารตลาดของสถาบนั

กวดวิชาในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

และอาจเป็นผลต่อการจดัระบบการจดัการศึกษาของไทยท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

บุคคล สงัคมและประเทศ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน กรณีศึกษา : 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ เขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดั

เพชรบุรีในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ

สร้างกรอบแนวคิดการวิจยัอนัจะนาํไปสู่โจทยว์ตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ความหมายและความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษา

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  

  ตอนท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 

 ตอนท่ี 3 สถาบนัสอนภาษาองักฤษ หรือ สถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ 

ตอนท่ี 4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ตอนที่ 1  ความหมายและความสําคญัของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอก

ห้องเรียน 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนนั้น แต่ละคนอาจ

ไม่ไดมี้เพียงปัจจยัจูงใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงเสมอไป บางคนมาเรียนดว้ยปัจจยัท่ีเป็นเหตุเป็นผลหลาย

อยา่งประกอบกนั หรือบางคนอาจมีเหตุผลซ่อนเร้นท่ีเจา้ตวัไม่ยอมบอกความจริงหรือบางคนอาจไม่

ทราบเหตุผลท่ีแทจ้ริงของตนเองก็ได ้เช่น อาจเห็นเพียงว่าเขา้เรียนเพราะเห็นว่าโปรแกรมนั้น 

“น่าสนใจ” หรือ “ดีกว่าอยูเ่ปล่าๆ” (ทรงวุฒิ    วฒันเขจร  2523 : 13 อา้งใน นวลฉวี   2538 : 17) แต่

แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการศึกษาคือ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ(Achievement Motivation) ซ่ึงเป็น

แรงจูงใจท่ีมีอยูใ่นมนุษยทุ์กคน   เป็นความตอ้งการทางจิตใจของมนุษยท่ี์จะเอาชนะอุปสรรค ฝ่าฟัน 
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กระทาํส่ิงท่ียากๆ ใหป้ระสบผลสาํเร็จ เป็นความปรารถนาท่ีจะกระทาํส่ิงใดๆ ใหส้าํเร็จเร็วท่ีสุดและ

ไดผ้ลดีท่ีสุดท่ีจะทาํได ้ผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูงจะบรรลุผลสาํเร็จในการศึกษาและมีความมานะ

พยายามท่ีจะศึกษาในระดบัสูงข้ึนไป  

แรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน หมายถึง แรงขบัของตวับุคคลเพ่ือ

ตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองดา้นทกัษะการใชภ้าษาองักฤษใหเ้พ่ิมพนูมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่ม

ขีดความสามารถใหก้บัตนเองเพ่ือใชใ้นระดบัการเรียนหรือในการทาํงานต่อไป 

แรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน หมายถึง  กระบวนการทางจิตใจ ซ่ึง

ผลกัดนัใหน้กัเรียนแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ใน

ระดบัความตอ้งการผลสาํเร็จ ความปรารถนาต่อการหาประสบการณ์ใหม่ และอ่ืนๆ ปัจจยัเหล่าน้ีเขา้

ไปมีส่วนในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเพ่ือพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความสามารถมากยิง่ข้ึนมุ่งสู่

ผลสาํเร็จท่ีตั้งไว ้

Motivation มาจากรากศพัทภ์าษาละตินว่า MOVE (การผลกัดนัหรือการเคล่ือนไหว ) 

ดงันั้น คาํว่า Motivation จึงหมายถึง องคป์ระกอบภายในท่ีผลกัดนับุคคลใหแ้สดงพฤติกรรมอยา่งมี

เป้าหมายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ (อรสา  2533 : 118) หรืออาจกล่าวไดว้่า ถา้มีแรงจูงใจเกิดข้ึน

จะก่อใหเ้กิดการเคล่ือนไหวหรือกิจกรรมมุ่งไปยงัเป้าหมาย ( Goal) หรือ ใสู่ส่ิงล่อใจ ( Incentives) 

นัน่เอง (จิราภรณ์, 2528) 

กิลฟอร์ดและเกรย ์( Gulford and Gray 1970 : 12 อา้งใน  นวลฉวี  2538 : 10) ให้

ความหมายของแรงจูงใจว่า  เป็นส่ิงเร้าท่ีนาํช่องทางและเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบ

กิจกรรมของมนุษย ์

กู๊ด (Good 1973 : 375 อา้งใน  นวลฉวี  2538 : 10) ใหค้วามหมายของแรงจูงใจว่า  

หมายถึง กระบวนการเร้าและสนบัสนุนใหบุ้คคลกระทาํกิจกรรมอยา่งมีระบบ                                                 

ฮิลการ์ด (Hilgard  1981 : 314  ใหค้วามหมายของแรงจูงใจว่า  หมายถึง ปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ี

ไปกระตุน้บุคคลใหเ้กิดพลงัและนาํไปสู่การกระทาํ 

 สาํหรับในประเทศไทยนั้น  ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจในแง่ต่างๆ ดงัน้ี 
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ชูชีพ อ่อนโคกสูง (ชูชีพ  อ่อนโคกสูง  2522 : 39  อา้งใน  นวลฉวี   2538 : 10) ให้

ความหมายของแรงจูงใจว่า  หมายถึงการสร้างพลงัท่ีมีทิศทาง  ซ่ึงหมายถึงการกระตุน้ใหเ้กิด

พฤติกรรมท่ีมีทิศทางเพ่ือนาํไปสู่จุดหมายอนัใดอนัหน่ึง 

มนูญ  ตนะวฒันา (มนูญ  ตนะวฒันา 2525 : 49 อา้งใน  นวลฉวี  2538 : 10) ให้

ความหมายของแรงจูงใจว่า  หมายถึงสภาพหรือสถานะท่ีอยูใ่นตวับุคคลท่ีจะแสดงออกหรือเป็น

แรงผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย 

สงวน (สงวน  2526 อา้งใน  นวลฉวี 2538 : 10) ใหค้วามหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง

แรงกระตุน้ท่ีทาํใหบุ้คคลนั้นแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการหรือตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนด 

กมลรัตน์   หลา้สุวงษ ์(กมลรัตน์   หลา้สุวงษ ์  2528 : 227 อา้งใน  นวลฉวี   2538 : 10) 

ใหค้วามหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึงการกระตุน้หรือก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการเรียนรู้ข้ึนดว้ยส่ิงเร้า

ใดส่ิงเร้าหน่ึง  แรงจูงใจประกอบดว้ย ส่วนสาํคญั  ส่วนคือ 

1. แรงจูงใจ (Motive) ไดแ้ก่ ความตอ้งการ ความสนใจ ทศันคติ ลกัษณะนิสยั ฯลฯ ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีเกิดภายในร่างกาย 

2.  ส่ิงจูงใจคือเคร่ืองล่อ (Incentive) ส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีอยูภ่ายนอกร่างกายซ่ึงเป็นตวักาํห นด 

ทิศทางของพฤติกรรม  การจูงใจจะมีพลงัมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัส่วนสาํคญัทั้งสองส่วนน้ี 

วินยั  เพชรช่วย (ม.ป.ป. : ออนไลน)์  แรงจูงใจ คือพลงัผลกัดนัใหค้นมีพฤติกรรม  และ

ยงักาํหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นดว้ยคนท่ีมีแรงจูงใจสูงจะใชค้วามพยายามในการ

กระทาํไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนท่ีมีแรงจูงใจตํ่าจะไม่แสดงพฤติกรรมหรือไม่ก็ลม้เลิกการ

กระทาํก่อนบรรลุเป้าหมาย  

ทิพวรรณ โชคไพศาล  (ม.ป.ป. : ออนไลน)์ กล่าวว่าแรงจูงใจหมายถึงความปรารถนา

ความตอ้งการและความสนใจ ท่ีมาเร้าหรือกระตุน้อินทรีย ์ใหแ้สดงพฤติกรรม  เพ่ือไปยงัจุดหมาย

ปลายทางหรือเป้าหมาย ความปรารถนาความตอ้งการและความสนใจ  ท่ีมาเร้าหรือกระตุน้อินทรีย ์

ใหแ้สดงพฤติกรรม เพ่ือไปยงัจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมาย  
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สมยศ นาวีการ (2543: 28-291) ใหค้วามหมายว่า แรงจูงใจ คือ พลงัท่ีริเร่ิม กาํกบั และคํ้า

จุนพฤติกรรมและการกระทาํส่วนบุคคล และเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีใหค้วามมุ่งหมายหรือ

ทิศทางแก่พฤติกรรม นอกจากน้ี ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะพ้ืนฐาน  ของแรงจูงใจ  3 ประการ  คือความ

พยายาม ความไม่หยดุย ั้ง และทิศทาง 

ราตรี  พฒันรังสรรค์  (2544: 254) ไดใ้หค้วามเห็นว่า  แรงจูงใจ  คือภาวะหรือ

องคป์ระกอบท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมาอยา่งมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือ

ไปสู่จุดหมายท่ีตนเองตอ้งการหรือผูท้าํการชกัจูงกาํหนด 

สุรางค ์โคว้ตระกลู (2544 : 153) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง องคป์ระกอบท่ีกระตุน้ให้

เกิดพฤติกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมาย 

นงลกัษณ์  ไหวพ้รหม (2547.ออนไลน์) ไดใ้หค้วามเห็นว่าการจูงใจเป็นคาํกล่าวรวมถึง  

สภาวะท่ีอินทรียถ์กูกระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรม เพ่ือไปสู่เป้าหมายท่ีเราตอ้งการ การจูงใจอาจเกิดข้ึน

ในภาวะต่าง ๆ มากมาย  เกิดจากความตอ้งการของมนุษยท่ี์จะดาํรงชีวิตอยู่  หรือเพ่ือสภาพความ

เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน การจูงใจอาจเกิดสภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นส่ิงเร้า  หรืออาจเกิดจากความตอ้งการ

และแรงขบัภายในตวับุคคลได ้หรือเกิดจากส่ิงเร้าทั้งภายนอกและภายในรวมกนั 

จากการใหค้วามหมายของแรงจูงใจหลากหลายแนวคิดขา้งตน้  สรุปไดว้่า แรงจูงใจ

หมายถึงพลงัภายในของแต่ละบุคคลท่ีถกูกระตุน้โดยบุคคลหรือสภาพแวดลอ้มใหแ้สดงพฤติกรรม

อยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมาเพ่ือไปสู่เป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการหรือมีผูท้าํการชกัจูง 

ประเภทของแรงจูงใจ 

  ทิพวรรณ โชคไพศาล   (ม.ป.ป. : ออนไลน)์ ไดแ้บ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1 1. แรงจูงใจทางกายภาพหรือแรงจูงใจทางสรีระ ( Physiological Motives)  เป็น

แรงจูงใจท่ีเกิดจากความตอ้งการจาํเป็นทางร่างกาย ซ่ึงเป็นความขาดหรือความพร่องท่ีเกิดภายในตวั

มนุษย ์เม่ือเกิดความขาดข้ึนมนุษยก์็จะแสดงพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายเพ่ือลดความขาดนั้น และทาํให้

ร่างกายกลบัเขา้สู่สภาพปกติหรือ สภาพสมดุล  (Homeostatic) การรักษาสภาพสมดุลน้ีอาจเกิดข้ึน
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โดยอตัโนมติัภายในร่างกาย เช่น  เม่ือร่างกายรู้สึกร้อนเกินไป ก็จะมีการหลัง่ของเหง่ือเพ่ือระบาย

ความร้อน เน่ืองจากแรงจูงใจทางกายภาพเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากความตอ้งการพ้ืนฐานจาํเป็นของ

มนุษยซ่ึ์งชีวิตจะขาดเสียไม่ไดจึ้งมกัใชช่ื้อเรียกแรงจูงใจชนิดน้ีว่า  แรงจูงใจปฐมภูมิ  (Primary 

Motives)  

1 2. แรงจูงใจทางจติวทิยาหรือแรงจูงใจทางสังคม  (Psychological Motives หรือ Social 

Motives) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากความตอ้งการทางดา้นจิตใจและสงัคม โดยทัว่ไปเกิดจากการเรียนรู้ 

และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จากการท่ีบุคคลท่ีปฏิสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้มแรงจูงใจทางจิตวิทยาน้ี 

ถึงแมไ้ม่ไดรั้บการตอบสนองก็ไม่มีผลโดยตรงต่อการมีชีวิตอยูแ่ต่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและ

สภาพจิตใจของบุคคล  

สุรางค ์ โคว้ตระกลู (2544 : 169) แบ่งประเภทของแรงจูงใจในแนวทางเดียวกนั  เป็น 2 

ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจภายใน  (Intensive Motivation) เป็นแรงจูงใจท่ีมาจากภายในตวับุคคล  เป็น

แรงขบัท่ีทาํใหบุ้คคลนั้นแสดงพฤติกรรมโดยไม่หวงัรางวลัหรือแรงเสริมจากภายนอก เพราะเป็น

พฤติกรรมท่ีเกิดจากความสนใจของผูแ้สดงพฤติกรรม มองเห็นคุณค่าในตวัมนัเอง มีความสุขหรือ

พึงพอใจในส่ิงนั้น ซ่ึงความรู้สึกมีความสุขนั้นเองท่ีเป็นรางวลัหรือส่ิงตอบแทนท่ีเขาไดรั้บ  เช่น การ

เล่นวีดีโอเกม การร้องเพลงในหอ้งนํ้ า การเก็บรักษาไดอาร่ีส่วนตวั เป็นตน้ 

2. แรงจูงใจภายนอก (Extensive Motivation) เป็นแรงจูงใจท่ีไดรั้บอิทธิพลจากภายนอก

จูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมเป็นความตอ้งการท่ีจะปฏิบติัเพ่ือใหไ้ดรั้บส่ิงตอบแทน  หรือรางวลัหรือ

หลีกเล่ียงจากผลท่ีไม่พึงปรารถนา แรงจูงใจเหล่าน้ีเช่น  แรงเสริมชนิดต่าง  ๆ ตั้งแต่คาํติชมรางวลัท่ี

เป็นส่ิงของ เงิน ตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมาจากบุคคล ลกัษณะของเหตุการณ์ ส่ิงแวดลอ้มภายนอก เป็นตน้ 

  นงลกัษณ์  ไหวพ้รหม ( 2547 : ออนไลน์)  แบ่งอยา่งกวา้งๆ ได ้3 ประเภท คือ  

  1. แรงจูงใจทางดา้นร่างกาย ( Physiological) เป็นแรงจูงใจท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด  มีความ

จาํเป็นอยา่งยิง่ในการดาํรงชีวิต เช่น ความหิว ความกระหายนํ้ า ความตอ้งการทางเพศ  
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2. แรงจูงใจทัว่ไปท่ีไม่ใช่การเรียนรู้ หรือแรงจูงใจทัว่ไป ( Unlearned or General 

Motives)  เป็นแรงจูงใจท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะการเรียนรู้และไม่ใช่เกิดข้ึนเพราะความเปล่ียนแปลง

ทางร่างกาย  เป็นความตอ้งการส่วนบุคคล เช่น ความตอ้งการเคล่ือนไหว และทาํกิจกรรมต่าง ๆ  

ตลอดจนความอยากรู้อยากเห็น ความกลวั ความตอ้งการความรักใคร่เอน็ด ู 

3. แรงจูงใจทางสงัคม (Social Motives) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้  ไม่ใช่ติด

ตวัมา       แต่กาํเนิด แต่เกิดข้ึนเพราะการท่ีบุคคลไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มดว้ยเหตุท่ีคนเป็นสตัว์

สงัคม ดงันั้นพฤติกรรมส่วนใหญ่จึงไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมไดแ้ก่  สถาบนัต่าง ๆ 

วฒันธรรม ค่านิยม ความนึกคิด ความเช่ือถือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา เป็นตน้ แรงจูงใจทาง

สงัคม ไดแ้ก่ ความตอ้งการใหส้งัคมยอมรับนัน่เอง 

ตอนที่ 2  แนวคดิ ทฤษฎีแรงจูงใจ 

จากการศึกษาเอกสาร  วรรณกรรมเก่ียวกบัแรงจูงใจ  พบว่ามีการแบ่งทฤษฎีแรงจูงใจ

หลายกลุ่ม  ในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั เพ่ือใหเ้กิดความครอบคลุมและความสอดคลอ้งกบัสภาพ

ปัจจุบนั จึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ทฤษฎีการจูงใจดา้นเน้ือหา (Content Theories) ทฤษฎีการจูงใจ

ดา้นกระบวนการ  (Process Theories) และทฤษฎีดา้นการเสริมแรงและการปรับพฤติกรรม  

(Reinforcement Theory and Behavior Modification) ดงัน้ี 

ทฤษฎีลาํดับความต้องการ  (hierarchy of needs theory : Maslow) 

มาสโลว ์(Maslow) เป็นนกัจิตวิทยาท่ีไดส้รุปขอ้สงัเกตจากการทาํหนา้ท่ีจิตแพทย ์    ว่า

คนไขข้องเขาส่วนใหญ่มีปัญหาจากการไม่สามารถไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงท่ีตอ้งการจึงพยายาม

หาขอ้สรุปกวา้ง ๆ จากขอ้สงัเกตจนออกมาเป็นทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษย ์ผลงานทาง

วิชาการของมาสโลวส่์วนใหญ่เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองแรงจูงใจทั้งส้ินและทฤษฎีแรงจูงใจท่ีรู้จกั

กนัมาก คือทฤษฎีลาํดบัชั้นความตอ้งการ  (hierarchy of needs) ปรากฏอยูใ่นหนงัสือของเขาช่ือ  

Motivation and personality ในปี 1954 ซ่ึงทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว์  ไดรั้บความสนใจและ

การประยกุตใ์ชภ้ายในสภาพแวดลอ้มขององคก์ารมากกว่าทฤษฎีการจูงใจอ่ืน ๆ  (ฎารณีย์ แผน
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สมบูรณ์ 2548 :10 ; อา้งอิงจาก ดาํรงค ์วฒันา 2546) ตามแนวคิดของมาสโลว ์ไดแ้บ่งลาํดบัชั้นความ

ตอ้งการ (the hierarchy of psychological needs) ออกเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 

1. ความตอ้งการทางร่างกาย  (physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของ

มนุษยท่ี์ตอ้งไดรั้บการตอบสนองจาก อาหาร นํ้า อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั และความสมัพนัธท์างเพศ 

2. ความตอ้งการความปลอดภยั  ความมัน่คงและการปกป้อง (security or safety needs) 

จากภยนัตรายต่าง ๆ เช่น ความตอ้งการสวสัดิการ การรักษาพยาบาล การไดรั้บประโยชน์เก้ือกลูจาก

การทาํงานเป็นตน้ 

3. ความตอ้งการทางสงัคมและความรัก  (social or belonging needs, love) ตอ้งการการ

ยอมรับและมิตรภาพจากพวกพอ้ง จากครอบครัว ญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือนฝงู เป็นความตอ้งการทางสงัคม  

การสมาคมและมีความตอ้งการดา้นจิตใจมากข้ึน 

4. ความตอ้งการการยอมรับในคุณค่าตนเอง (esteem or status needs) ตอ้งการเกียรติยศ

ช่ือเสียง  ตอ้งการประสบความสาํเร็จ และไดรั้บการยกยอ่งยอมรับจากคนอ่ืน  เพ่ือตอบสนอง

ความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนเอง ตอ้งการความเคารพนบัถือตนเองและจากบุคคลอ่ืน 

5. ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต  (self – actualization needs) หรือ เขา้ถึงอตัลกัษณ์

ของตวัเอง  สามารถจะเป็นไดใ้นทุก  ๆ ส่ิงท่ีอยากจะเป็น  ถือเป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดท่ีคนเรา

ตอ้งการไปถึง เป็นการตอ้งการใหส้าํเร็จตามท่ีตนเองนึกคิดทุกอยา่ง ตอ้งการความสมหวงัในชีวิต 

มาสโลวมี์ความเห็นว่าความตอ้งการทั้ง5 ระดบัมีความสาํคญัต่อมนุษย์  ในสถานการณ์

ต่าง ๆ ท่ีไม่เท่ากนัเสมอไป ความตอ้งการใดยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการนั้นก็จะเป็น

พลงักระตุน้พฤติกรรมมนุษยใ์หเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการได้  แต่เม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บการ

ตอบสนองแลว้ก็จะไม่เป็นพลงักระตุน้พฤติกรรมอีกต่อไปโดยความตอ้งการขั้นสูงกว่าจะทาํหนา้ท่ี

เป็นพลงักระตุน้แทนต่อไป มนุษยทุ์กคนยอ่มแสวงหาการตอบสนองความตอ้งการของตนสูงข้ึนไป

ตามลาํดบัชั้น จนถึงความตอ้งการสูงสุด คือความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต ไม่มีใครยนิดีกบัความ

ตอ้งการขั้นพ้ืนฐานเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น (ฎารณีย์ แผนสมบูรณ์ 2548:12 ; อา้งอิงจาก  พิมลจรรย์ 

นามวฒัน์ 2540:386) แนวความคิดน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือกระตุน้
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พฤติกรรมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทาํใหผู้บ้ริหารตอ้งคอยสนใจศึกษาความเปล่ียนแปลงในความตอ้งการ

ของใตบ้งัคบับญัชาเสมอ  เพ่ือจะไดรู้้ว่าความตอ้งการขั้นใดกาํลงัมีอิทธิพลอยูใ่นขณะนั้นและ

พยายามตอบสนองความตอ้งการใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ 

ทฤษฎ ีERG ( ERG theory : Alderfer) 

แอลเดอร์เฟอร์  (Alderfer) ไดเ้สนอแนะทฤษฎี  ERG ท่ีไดย้อ่ลาํดบัความตอ้งการ  5 อยา่งของมาส

โลว ์เหลือเพียง 3 อยา่ง คือ 

1. ความตอ้งการการดาํรงอยู่  (existence needs) ซ่ึงรวมความตอ้งการทางกายภาพและ

ความมัน่คงปลอดภยัไวด้ว้ยกนั 

2. ความตอ้งการท่ีจะมีความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น  (relation needs) ซ่ึงรวมถึงความตอ้งการ

ทางสงัคมและความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่ง และ 

3. ความตอ้งการท่ีจะมีความเจริญงอกงาม (growth needs) ซ่ึงหมายถึงความตอ้งการท่ีจะ

ทาํอะไรใหส้าํเร็จดว้ยตนเอง (self-actualization) ของมาสโลวน์ัน่เอง 

แอลเดอร์เฟอร์  ไดข้ยายทฤษฎีของมาสโลวอ์อกไป โดยการพิจารณาว่าบุคคลจะมี

ปฏิกิริยาอยา่งไรเม่ือพวกเขาสามารถหรือไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของพวกเขาได ้โดย

ไดพ้ฒันาหลกัการความพอใจ -ความกา้วหนา้  (satisfaction-progression principle) ข้ึนมาอธิบายถึง

วิถีทางท่ีบุคคลจะกา้วข้ึนไปตามลาํดบัเม่ือไดรั้บการตอบสนองในขั้นตํ่ากว่าแลว้  ในทางกลบักนั

หลกัการความคบัอกคบัใจ-การถดถอย (frustration-regression principle) ก็สามารถอธิบายไดว้่าเม่ือ

บุคคลยงัคบัอกคบัใจกบัความพยายามท่ีจะตอบ สนองความตอ้งการระดบัสูงข้ึนไปอยู่  พวกเขาจะ

หยดุการตอบสนองความตอ้งการระดบัสูงน้ีและถดถอยกลบัมาตอบสนองความตอ้งการระดบัตํ่า

แทน ขอ้ดีของผลงานของแอลเดอร์เฟอร์  (Alderfer) คือ การท่ีเขามองว่ากลุ่มความตอ้งการทั้งสาม

มิไดแ้ยกออกจากกนัอยา่งเด็ดขาดแต่มีความสมัพนัธก์นัแบบต่อเน่ือง  (continuum) นอกจากน้ีแอล

เดอร์เฟอร์ ยงัมองว่าความตอ้งการของคนไม่จาํเป็นจะตอ้งเกิดข้ึนจากตํ่าไปสูงตามลาํดบัเหมือนกบั

ของมาสโลว ์แต่อาจจะเกิดข้ึนพร้อม ๆ กนัหลาย ๆ อยา่งก็ได ้ (ฎารณีย์ แผนสมบูรณ์ 2548 :13 ; 
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อา้งอิงจาก ติน ปรัชญพฤทธ์ิ  2542: 46) เช่น ความตอ้งการเงินเดือนท่ีเพียงพอ สามารถเกิดข้ึนไดใ้น

ขณะเดียวกนักบัความตอ้งการการช่ืนชมและความตอ้งการการสร้างสรรค ์

นอกจากทฤษฎี hierarchy of needs ของมาสโลว ์ และ ทฤษฎี  ERG ของแอลเดอร์เฟอร์   

ซ่ึงกล่าวถึงความตอ้งการซ่ึงเป็นปัจจยัภายในท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลแลว้ยงัมีอีก

ทฤษฎีหน่ึง ท่ีน่าสนใจ  คือ ทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้  (acquired– needs theory) ของแมค

เคิลแลน (McClelland) 

 ทฤษฎีความต้องการจากการเรียนรู้  (acquired – needs theory : McClelland) 

แมคเคิลแลน (McClelland) มองว่าคนมีความตอ้งการสาํคญั 3 ประการ คือ 

1. ความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมผกูพนักบัผูอ่ื้น  (need for affiliation : n - aff ) บุคคลท่ีมี

ความตอ้งการทางดา้นน้ีสูงจะเป็นผูท่ี้คาํนึงถึงคุณภาพของความสมัพนัธส่์วนตวักบัผูอ่ื้น

ความสมัพนัธท์างสงัคมจึงไดรั้บการเนน้เหนือการทาํงานใหส้าํเร็จ 

2. ความตอ้งการท่ีจะมีอาํนาจ  (need for power : n - pow) บุคคลท่ีมีความตอ้งการ

ทางดา้นน้ีสูงจะใหค้วามสาํคญัแก่การแสวงหาและใชอ้าํนาจบงัคบับญัชาเพ่ือเขา้ไปมีอิทธิพลเหนือ

ผูอ่ื้นและเอาชนะผูอ่ื้นดว้ยการถกเถียง 

3. ความตอ้งการท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จ  (need for achievement : n - ach) บุคคลท่ีมีความ

ตอ้งการทางดา้นน้ีสูงมีลกัษณะเด่น คือ เป็นผูท่ี้ชอบวางเป้าหมายการปฏิบติังานท่ีมีความเป็นไปได้

ท่ีจะทาํอะไรใหส้าํเร็จเป็นผูท่ี้มองว่าเงินเป็นเคร่ืองวดัผลงานและเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน

ความกา้วหนา้  และพยายามแสวงหาสถานการณ์ซ่ึงสามารถท่ีจะไดข้อ้มลูป้อนกลบัสาํหรับการ

ปฏิบติังานของตน 

ผลการศึกษาของแมคเคิลแลน  (McClelland) นบัว่ามีความสาํคญั  เพราะหากไดมี้การ

คน้พบความตอ้งการของบุคคลไดอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้ องคก์รก็สามารถท่ีจะปรับปรุงการคดัเลือกและ

บรรจุแต่งตั้งบุคคลใหต้รงกบัความตอ้งการของเขา ซ่ึงจะช่วยใหบุ้คคลปรับปรุงผลงานและทาํงาน

ใหส้าํเร็จลงได ้(ฎารณีย ์แผนสมบูรณ์ 2548 :14 ; อา้งอิงจาก ติน ปรัชญพฤทธ์ิ 2542:48) 
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 แรงจูงใจตามทฤษฎีของแมคเคิลแลน ถกูพฒันาข้ึนมาโดย เดวิด  ซี แมคเคิลแลน  (David 

C. McClelland) ในปี พ.ศ.2503 เป็นทฤษฎีท่ีมีความสมัพนัธก์บัทฤษฎีการเรียนรู้  โดยเช่ือว่าความ

ตอ้งการ  เป็นการเรียนรู้จากสงัคมและประสบการณ์  ซ่ึงแบ่งความตอ้งการหรือแรงจูงใจออกเป็น  3 

ลกัษณะ     คือ  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  (Motive Achievement) แรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์                       

(Motive  Affiliation) และแรงจูงใจใฝ่อาํนาจ (Power Motive) นกัจิตวิทยา เฮนรี เอ. เมอร์เรย ์(Henry 

A.Murray) และ  เดวิด  ซี  แมคเคิลแลน  ไดใ้ชว้ิธีท่ีเรียกว่าเทคนิคการฉายออก

(ProjectiveTechique)โดยใชแ้บบทดสอบทีมาติค  แอพเพอเซ็ปชัน่  (Thematic Apperception Test) 

หรือเรียกยอ่  ๆ ว่า ทีเอที  (TAT) ท่ีแสดงภาพคนหน่ึงคนหรือมากกว่า      1 คนในสถานการณ์ท่ี

กาํกวม ผูท้ดสอบจะแสดงภาพใหผู้รั้บการทดสอบดู และใหบ้อกหรือเล่าเร่ือง   ในภาพนั้น คาํตอบท่ี

ไดรั้บ จะนาํมาแปลผลเพ่ือทราบพ้ืนฐานของแนวคิดของแต่ละคนว่าสมัพนัธก์บัแรงจูงใจลกัษณะใด 

แรงจูงใจทั้ง 3 ลกัษณะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Achievement Motive)  เป็นแรงจูงใจภายในใหบุ้คคลเรียน หรือ 

ทาํงานท่ีมีมาตรฐานและเป็นส่ิงสาํคญัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของงาน  

2. แรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ ์(Affiliation Motive) เป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับสุขภาพจิตใจ  ร่างกาย

และความรู้สึกท่ีดี บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธสู์งจะเป็นคนท่ีมีความสุข  

3. แรงจูงใจใฝ่อาํนาจ  (Power Motive) แรงจูงใจใฝ่อาํนาจมี  2 ลกัษณะ  คือ แรงจูงใจใฝ่

อาํนาจทางบุคคล และแรงจูงใจใฝ่อาํนาจทางสถาบนัหรือทางสงัคม  แรงจูงใจใฝ่อาํนาจทางสงัคม

นั้นเป็นตวัตดัสิน  

ตอนที่ 3 สถาบันสอนภาษาองักฤษ หรือ สถาบันกวดวชิาภาษาองักฤษ 

 

ประวติัความเป็นมา 

สถาบนัสอนภาษาองักฤษ หรือ สถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ เป็นสถาบนั เอกชน

ประเภทหน่ึง ท่ีดาํเนินกิจการสอน มีผูเ้รียนตั้งแต่ 7 คนข้ึนไป โดยตอ้งขออนุญาตจดัตั้งจาก

กระทรวงศึกษาธิการแต่เดิมมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสอนภาษาแก่กลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษาท่ีตอ้งการ

เรียน เพ่ือเสริมความรู้เพ่ิมเติมจากการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั และเพ่ือศึกษาต่อในระดบั
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ท่ีสูงข้ึน ในอดีตกระทรวงศึกษาธิการเคยสัง่ระงบัไม่อนุญาตใหมี้การเปิดโรงเรียนหรือสถาบนัภาษา

ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2512  จนกระทัง่  พ.ศ. 2534  สมยัของ  

ดร.ก่อ สวสัดิพาณิชยเ์ป็นรัฐมนตรีส่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงไดท้บทวนและยนิยอม

ใหเ้ปิดโรงเรียนหรือสถาบนัสอนภาษาองักฤษข้ึนใหม่ โดยโรงเรียนหรือสถาบนัสอนภาษาเหล่าน้ี

จะตอ้งไดม้าตรฐานตามท่ีสาํนกัคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกาํหนดทั้งในเร่ืองของตวัอาคาร

สถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งธุรการ หอ้งนํ้ า ฯลฯ ตลอดจนผูป้ระกอบการ ตามระเบียบกาํหนดว่าจะตอ้ง

สรรหาอาจารยท่ี์มีความรู้ในสาขาวิชาท่ีสอน ส่วนเร่ืองของคุณวุฒินั้นมิไดก้าํหนดเพราะโรงเรียน

สถาบนัสอนภาษามีการแข่งขนักนัสูงมากทาํใหแ้ต่ละสถาบนัพยายามสรรหาอาจารยท่ี์มีความรู้ 

ความสามารถ และความเช่ียวชาญมาสอน 

ตลาดธุรกิจสถาบนัสอนภาษา 

ธุรกิจสอนภาษาองักฤษท่ีเปิดใหบ้ริการในประเทศไทยมีบทบาท และเพ่ิมจาํนวนมาก

ข้ึนตามความตอ้งการของตลาด (กรุงเทพธุรกิจ  2541 : 5) ซ่ึงมีอตัราการเจริญเติบโตของตลาดเฉล่ีย

ร้อยละ 3 และมีอตัราเงินเฟ้ออยูใ่นระดบัร้อยละ 10 โดยธุรกิจสอนภาษาองักฤษมีหลากหลาย

รูปแบบ ทั้งธุรกิจท่ีเปิดโรงเรียนสอนภาษาองักฤษโดยตรง และสถาบนัสอนคอมพิวเตอร์ท่ีเปิดเป็น

โรงเรียนสอนภาษาองักฤษควบคู่ไปกบัคอมพิวเตอร์ โดยทั้งสองรูปแบบมกันิยมเลือกสถานท่ีท่ีตั้ง

ใกลแ้หล่งชุมชน หรือ บนหา้งสรรพสินคา้ เพ่ือความสะดวกในการเดินทางของผูเ้รียน ปัจจุบนัมี

ธุรกิจสอนภาษาองักฤษทัว่ประเทศไม่ตํ่ากว่า 100 แห่ง และธุรกิจจดัทาํเทปสอนภาษาองักฤษเพ่ือ

การจาํหน่าย  ซ่ึงกลุ่มผูท่ี้นิยมเรียนจะมีหลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษาท่ีมกันิยม

เรียนเพ่ือเสริมความรู้เพ่ิมเติมจากการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัและเพ่ือศึกษาต่อในระดบัท่ี

สูงข้ึน จึงนิยมเรียนไวยากรณ์ตั้งแต่ระดบัง่ายไปถึงระดบัยาก เพ่ือสะสมความรู้ดา้นภาษาใหม้ากข้ึน 

ในส่วนของกลุ่มคนทาํงานมกันิยมเรียนในลกัษณะหลกัสูตรเร่งรัด เพ่ือสามารถนาํไปใชไ้ด ้ในส่วน

ของการเรียนบทสนทนาจะเนน้ในเชิงธุรกิจ และนิยมเลือกเรียนในช่วงเยน็ หรือ ช่วงวนัเสาร์ -วนั

อาทิตย ์นอกจากน้ียงันิยมซ้ือเทปภาษาองักฤษท่ีมีจาํหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาด เพ่ือเพ่ิมเติมประกอบการ

เรียนอีกดว้ย เช่น “ Follow Me English For You Look Ahead ” เป็นตน้ ซ่ึงจะมีใหเ้ลือกทั้งใน

รูปแบบของตลบัเทปคาสเซ็ทหรือวิดีโอ โดยมีหนงัสือคู่มือประกอบการฟังอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมี

จาํหน่ายในรูปแบบซีดี-รอมพร้อมคู่มือประกอบ 
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สาํหรับโปรแกรมการเรียนการสอนจะมีตั้งแต่ระดบัง่ายจนถึงยาก เพ่ือใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก

ทกัษะการเรียนรู้ไปตามลาํดบัขั้นตอน ซ่ึงมีใหเ้ลือกทั้งบทสนทนา ไวยากรณ์และโทเฟล ( TOEFL) 

ทั้งน้ี ในส่วนของการเรียนบทสนทนานั้นผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกบัความสามารถเบ้ืองตน้ ในส่วนการ

เรียนไวยากรณ์นั้นผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามหลกัสูตรท่ีเปิดสอนและสนใจ 

อตัราค่าเล่าเรียนของสถาบนัสอนภาษาองักฤษ ค่าใชจ่้าย ในการเรียนบทสนทนา

ประมาณ 1,650-2,550 บาท โดยใชเ้วลาเรียนประมาณ 30-40 ชัว่โม ง สาํหรับการเรียนโทเฟล 

(TOEFL) ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายประมาณ 10,000-14,000 บาทต่อการเรียนประมาณ 20 ชัว่โมง ซ่ึงอตัรา

ค่าเล่าเรียนของสถาบนัสอนภาษาองักฤษส่วนใหญ่ จะรวมค่าหนงัสือและอุปกรณ์ต่างๆ แลว้  ส่วน

การเรียนในช่วงปิดเทอม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสถาบนัสอนภาษาองักฤษส่วนใหญ่จดัการส่งเสริมการขาย 

เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่ผูเ้รียน โดยเฉพาะกลยทุธก์ารลดราคาพิเศษ 10-20 % ทั้งการเรียนหลกัสูตร

เด่ียวหรือหลกัสูตรเป็นชุด 

ลกัษณะของธุรกิจสอนภาษาองักฤษยงัเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บั

ผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งมาก โดยเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมีช่ือเสียงในดา้นน้ีจะไดเ้ปรียบ

ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีเขา้สู่ตลาด อยา่งไรก็ตาม การท่ีผูป้ระกอบการแต่ละรายต่างขยายฐานตลาด

ของตนใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีกวา้งขวางในลกัษณะแฟรนไชส์ใหก้บัผูส้นใจทัว่ไป  โดยเฉพาะใน

ส่วนภูมิภาคมากข้ึน ยิง่ส่งผลใหธุ้รกิจสอนภาษาองักฤษทวีการแข่งขนัรุนแรงมากข้ึน 

ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการประสบผลสาํเร็จในธุรกิจการสอนภาษาองักฤษนั้น จะตอ้ง

สร้างจุดเด่นของธุรกิจ โดยการจา้งอาจารยส์อนท่ีมีคุณวุฒิทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ หลกัสูตรการ

เรียนการสอน เทคนิคการสอน ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนมาใชเ้พ่ือเพ่ิมโอกาส ขยาย

ช่องทางการตลาดและสร้างภาพพจน์ท่ีดีใหแ้กธุรกิจไดอี้กทางหน่ึง 

ตอนที่ 4  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

มอร์สเตน  และสมาร์ท ( Morstain and Smart 1974 : 83-89  อา้งใน นวลฉวี  2538 : 26) 

ไดท้าํการศึกษาแรงจูงใจท่ีทาํใหผู้ใ้หญ่ในสหรัฐอเมริกาเขา้เรียนในสถานศึกษา พบว่าผูมี้อายนุอ้ยมี
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แรงจูงใจในการเขา้เรียนดา้นการติดต่อสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นสูง ส่วนเพศชายมีแรงจูงใจในการเขา้เรียน

ดว้ยการทาํตามความคาดหวงัของผูอ่ื้นสูงและเพศหญิงมาเรียนเพราะตอ้งการความรู้ 

จิราร์ด ( Girard 1979 : 100 อา้งใน นวลฉวี 2535 : 68) ไดท้าํการสาํรวจโดยใช้

แบบสอบถาม ถามความคิดเห็นนกัเรียนชาย หญิง ซ่ึงมีอายรุะหว่าง 12-17 ปี จาํนวน 1,000 คน 

เก่ียวกบัลกัษณะของครูท่ีตนตอ้งการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจูงใจใหน้กัเรียนอยากเรียนไดค้าํตอบ ดงัน้ี 

1. เป็นผูส้ามารถสร้างบทเรียนใหน่้าสนใจ 

2. ออกเสียงไดถ้กูตอ้งชดัเจน 

3. อธิบายชดัเจน 

4. พดูภาษาองักฤษเก่ง 

5. แสดงความสนใจนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 

6. ใหน้กัเรียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 

7. มีความอดทนสูง 

8. ใชภ้าษาพดูอยูเ่สมอ 

9. มีความสามารถในการทาํใหน้กัเรียนทุกคนเรียนไดดี้ 

10. ใชโ้สตทศันูปกรณ์ 

 

การ์ตเนอร์ และแลมเพอร์ท (Vijchulata and lee 1983 : 69 ; citing Gardner and Lambert 

1972 อา้งใน ถนอมศรี เหลาหา, 2535 : 66) ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ โดย

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. Integrative orientation หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดจากการท่ีผูเ้รียนตอ้งการเรียน

ภาษาต่างประเทศใหม้ากข้ึนเพ่ือจะไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของชุมชนต่างๆ  และเพ่ือจะไดเ้ป็นสมาชิกท่ี

มีคุณภาพของสงัคมนั้น เป็นท่ียอมรับของบุคคลในวฒันธรรมของประเทศนั้นๆ  
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2. Instrumental orientation หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดจากการท่ีผูเ้รียนตอ้งการเรียน

ภาษาต่างประเทศเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น เช่น เพ่ือใหไ้ดค้ะแนนดีข้ึน หรือเพ่ือใหไ้ดง้านอาชีพ ท่ีดี 

เพ่ือท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพต่อไปเป็นตน้ 

ในแง่ของความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัการเรียนภาษาต่างประเทศนั้น ลิทเทิลวดู 

(Littlewood  1984 : 53  อา้งใน ถนอมศรี เหลาหา  2535 : 67) ช้ีใหเ้ห็นว่าการเรียนภาษาท่ีสองหรือ

ภาษาต่างประเทศ  เหมือนกบัการเรียนรู้ของมนุษยใ์นแขนงอ่ืนๆ ท่ีแรงจูงใจเป็นกาํลงัสาํคญั ซ่ึงจะ

ตดัสินว่า ผูเ้รียนจะประสบผลสาํเร็จในการเรียนหรือไม่ ผูเ้รียนตอ้งใชพ้ลงัมากนอ้ยเท่าไรสาํหรับ

การอุทิศใหก้บัการเรียน และเป็นเวลายาวเท่าไหร่ท่ีเขาจะตอ้งพยายาม แรงจูงใจเป็นปรากฏการณ์ท่ี

ซบัซอ้น  มีองคป์ระกอบร่วมหลา ยชนิด อนัไดแ้ก่แรงขบัของตวับุคคล ความตอ้งการผลสาํเร็จ 

ความอยากรู้อยากเห็น ความปรารถนาต่อการหาประสบการณ์ใหม่ และอ่ืนๆ ปัจจยัเหล่าน้ีเขา้ไปมี

ส่วนในสถานการณ์การเรียนทุกรูปแบบ และจากการวิจยัหลายคร้ังเก่ียวกบัการเรียนรู้ของมนุษยไ์ด้

คน้พบขอ้สรุปว่าแรงจูงใจคือ กุญแจท่ีจะไปสู่ความสาํเร็จในการเรียนรู้ (Brown , 1981 : 121  อา้งใน  

ถนอมศรี  เหลาหา , 2535 : 67)  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเรียนภาษาต่างประเทศนั้น 

เนลสนั  และจาโคโบวิทส์ (Nelson and Jacobovits  1979 : 192  อา้งใน ถนอมศรี  เหลา

หา 2535 : 67)  กล่าวว่าแรงจูงใจเป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีสาํคญัมากในการเรียนภาษาต่างประเทศ  

เขาไดว้ิเคราะห์องคป์ระกอบการเรียนภาษาต่างประเทศของผูเ้รียน พบว่า มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 

ประการคือ ความถนดั สติปัญญา ความมานะพยายาม หรือ แรงจูงใจในการเรียน และองคป์ระกอบ

อ่ืนๆ 

ต่อมานกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั และชาวแคนนาดา ไดท้าํการศึกษา โดยยดีกระบานการ

วิเคราะห์ของ จาโคโบวิทส์ แลว้สรุปองคป์ระกอบสาํคญัต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษ

ต่างประเทศ ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต ์ดงัน้ี 

- ความถนดัการเรียนภาษาต่างประเทศ (Aptitude) ร้อยละ 35 

- สติปัญญา  (Intelligence )  ร้อยละ 20 

- ความมานะพยายาม หรือแรงจูงใจ (Perseverance or Motivation) ร้อยละ 33  

- องคป์ระกอบอ่ืน ๆ (Others) ร้อยละ 14 
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นอกจากน้ี จาโคโบวิทส์  ยงัไดส้รุปผลการวิจยัต่างๆ ท่ีมีผูท้าํไว ้โดยสรุปว่า ผูเ้รียน

ภาษาต่างประเทศ ท่ีไม่มีความถนดัในการเรียน สามารถเรียนภาษาไดโ้ดยไม่ยากนกั ถา้หากมี

ทศันคติ และแรงจูงใจสูง ในทาํนองเดียวกนั ถา้มีทศันคติ และมีแรงจูงใจสูงพร้อมกบัมีความถนดั

ในการเรียนภาษาต่างประเทศดว้ยแลว้ ยิง่จะเรียนภาษาต่างประเทศไดดี้ยิง่ข้ึน  จะเห็นไดว้่าแรงจูงใจ

ในการเรียนเป็นองคป์ระกอท่ีสาํคญัพอๆ กบัความถนดัดา้นแรงจูงใจน้ี 

สําหรับงานวจิยัในประเทศไทย 

อจัฉรา   วงศโ์สธร (2519 : 217)  ทาํการวิจยั เร่ืองแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษกบั

นิสิตจาํนวน 120 คน จากสถาบนัการศึกษาต่อไปน้ี แห่ง 40 คน นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และนิสิตจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ  ปรากฏว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระหว่างกลุ่มแรงจูงใจสูงกบัแรงจูงใจตํ่า 

กล่าวคือ กลุ่มแรงจูงใจสูงมีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนสูง กลุ่มแรงจูงใจตํ่ามีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนตํ่า 

เจือจนัทร์   จงสถิตอยู ่(เจือจนัทร์   จงสถิตอยู ่  2525 : 19  อา้งใน  นวลฉวี   2538 : 18)  

ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีเป็นผลทาํใหบุ้คคลมีแรงจูงใจในการเลือกเขา้ศึกษาต่อ ต่างกนัดงัน้ี 

1. สภาพฐานะทางเศรษฐกิจ และสงัคมท่ีแตกต่างกนั 

2. ทุนทรัพยท่ี์ใชใ้นการศึกษามาก หรือ นอ้ยกว่ากนั 

3. คุณภาพของการจดัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

4. ภูมิลาํเนาของสถานศึกษาท่ีอยูส่่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค 

5. ความมีช่ือเสียงของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

ทิพยวรรณ  นพวงศ ์ณ อยธุยา (ทิพยวรรณ  นพวงศ ์ณ อยธุยา   2526 : 32-34 อา้งใน 

นวลฉวี  2538 : 18)  ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจในการศึกษาว่า แรงจูงใจในการศึกษาของบุคคลในแต่ละ

ระดบัจะแตกต่างกนัออกไปตามวยั ฐานะ และโอกาส เช่น วยัเด็ก ส่วนใหญ่จะเรียนเพราะพ่อแม่ให้

เรียน หรือเรียนตามเพ่ือน  ถา้เป็นวยัรุ่นตอนปลายจะเรียนเพ่ือมองหาแนวทางการดาํเนินชีวิต  โดย

จะดูจากญาติพ่ีนอ้งหรือผูใ้กลชิ้ด ความคิดเก่ียวกบัการเรียนอาจจะเร่ิมมีแนวหนัเหเขา้สู่ผลไดท้าง

เศรษฐกิจ เช่น จะเรียนในสาขาท่ีหางานทาํไดง่้าย มีรายไดดี้ไม่ตอ้งทาํงานหนกั และท่ีสาํคญัคือตอ้ง
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เป็นงานประเภทท่ีตนมีใจรักและชอบท่ีจะทาํดว้ย เป็นตน้ บางคร้ังการเลือกเรียนสาขาต่างๆ ของเด็ก

วยัรุ่นมกัข้ึนอยูก่บัค่านิยมของพ่อแม่ พ่ีนอ้ง และเพ่ือน โดยคิดว่าการเรียนระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น

ท่ีจะทาํใหบุ้ตรหลานมีโอกาสไดง้านดีๆ หาท่ีมีเงินเดือนสูง เป็นเจา้คนนายคน เป็นท่ีเชิดหนา้ชูตา

ของพ่อแม่ วงศต์ระกลู โดยไม่คาํนึงถึงความสามารถของผูเ้รียน ในเร่ืองการสนบัสนุนของ

ครอบครัวน้ี ครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดี อาจเรียนถึงระดบัปริญญาโท ระดบัปริญญาเอก 

ส่วนครอบครัวใดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ไม่อาจส่งเสียใหเ้รียนถึงระดบัอุดมศึกษาไดก้็

จาํเป็นตอ้งใหอ้อกไปประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัวก่อน เม่ือโอกาสในภายหนา้และถา้มีความ

สนใจก็กลบัเขา้ศึกษาต่อใหม่ ในการศึกษาของกลุ่มหลงัน้ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากกลุ่มแรก 

กล่าวคือ คนกลุ่มหลงัน้ีมกัจะเลือกเรียนในส่ิงท่ีตนสนใจเพ่ือเพ่ิมพนูวิทยฐานะทางสงัคมและ

เศรษฐกิจดว้ย 

เบญจา    สืบเสน (เบญจา    สืบเสน   2530 : 80  อา้งในถนอมศรี  เหลาหา   2535 : 69) 

ทาํการศึกษาผลสมัฤทธ์ิ ทกัษะการฟังการพดู และแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 3 โดยวิธีฝึกความเขา้ใจแบบสูตทศันาของ เคลลี ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ี

เรียนโดยวิธีฝึกความเขา้ใจแบบสูตทศันาของ เคลลี และนกัเรียนเรียนโดยวิธีตามคู่มือครู มีแรงจูงใจ

ในการเรียนภาษาองักฤษแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

อภิชยั   พนัธเสน (อภิชยั   พนัธเสน  2530 : 14-18 อา้งใน สายจิต  ลิลิต  2537 : 12)  ได้

ใหค้วามหมายของการกวดวิชาไวว้่า มิใช่การศึกษาเล่าเรียนเน้ือหาใหม่ แต่ผูส้อนหรือผูก้วดวิชาเนน้

เน้ือหาบางเร่ืองบางตอนของเน้ือเร่ืองทั้งหมดท่ีไดศึ้กษาไปแลว้ แต่ผูส้อนหรือผูก้วดวิชาตอ้งการ

เนน้ใหผู้เ้ขา้รับการกวดวิชามีความเขา้ใจ หรือจาํไดเ้ป็นพิเศษ ดงันั้นการกวดวิชาจึงมีเป้าหมายท่ี

แน่นอนภายในเวลาจาํกดั มีลกัษณะเป็นสินคา้ท่ีตอ้งการมีผูต้อ้งการซ้ือ และผูต้อ้งการขายทาํใหมี้

ตลาดและมีการกาํหนดราคา ฉะนั้นการกวดวิชาจะทาํในเชิงพาณิชย ์เป้าหมายคือ ใชป้ระกอบการ

แข่งขนั และยงัมีปัจจยัร่วมท่ีเป็นเหตุจูงใจอีก ดงัน้ี 

1. การคดัเลือกท่ีวดัผลโดยถือฐานความรู้เป็นเกณฑ ์

2. ความพยายามในการจดัใหค้วามรู้ดงักล่าวมีมาตรฐานเดียวกนั 
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3. ความรู้ดงักล่าวมีแนวโนม้ท่ีจะใชค้วามจาํ เป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัของ

ความสาํเร็จในการวดัผล 

เสาวนีย ์  พนสัสรณ์ ( 2535 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการเขา้เรียนภาษาของ

ผูเ้รียนในโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานครฯ พบว่า ผูเ้รียนเป็นหญิง

ร้อยละ 65.22  อายมีุตั้งแต่ 14 ปีข้ึนไป ท่ีมากท่ีสุดไดแ้ก่ กลุ่มอาย ุ 21-27 ปี และ 14-20 ปี อาชีพร้อย

ละ 42.56 ประกอบอาชีพธุรกิจ/บริการ ร้อยละ 39.11 เป็นนกัเรียนนกั/ศึกษา ร้อยละ 40.33 มีพ้ืนฐาน

ระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 32.67 ระดบัมธัยมศึกษา สาํหรับภาษาท่ีเรียน เรียงตามลาํดบัคือ 

ภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่น และภาษาฝร่ังเศส เหตุจูงใจในการเขา้เรียนรวมทั้ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัปาน

กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คือ การเรียนเพ่ือรู้ กบัการติดต่อ

สมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ผูเ้รียนเม่ือจาํแนกตามเพศ ไม่พบความแตกต่าง แต่เม่ือจาํแนกตามตวัแปรอ่ืนคือ 

อาย ุอาชีพ พ้ืนฐานการศึกษา และภาษาท่ีเลือกเรียนพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั 

ศนูยว์ิจยักสิกรไทย (2540) ไดส้าํรวจความเห็นของชาวกรุงเทพฯ ท่ีมีต่อภาษาท่ี 3 จาก

กลุ่มตวัอยา่ง 692 คน แยกเป็นเพศชายร้อยละ 52.7 เพศหญิงร้อยละ 47.3 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํงาน

แลว้ตอ้งใชภ้าษาต่างประเทศในการติดต่อส่ือสารถึงร้อยละ 63.8 ในจาํนวนน้ีใชภ้าษาองักฤษมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.1 รองลงมาไดแ้ก่ ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ 7.3 และ7.0 

ตามลาํดบั โดยเกือบร้อยละ 50 ของกลุ่มคนทาํงานตอ้งใชภ้าษาต่างประเทศเกือบทุกวนั 

ศนูยว์ิจยักสิกรไทย (2541)  ไดท้าํการสาํรวจภาคสนามต่อประเด็นท่ีว่า “พิษเศรษฐกิจ  

กระทบต่อแผนการศึกษาของครัวเรือนในกรุงเทพมหานครอยา่งไร”  ระหว่างวนัท่ี 9-15 กนัยายน 

2541 ไดผู้ต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 1,034 ราย แบ่งตามระดบัการศึกษาของบุตรหลานท่ีอยูใ่น

ปกครอง โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ครัวเรือนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.2) ไดรั้บ

ผลกระทบหรือเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจ โดยส่วนมากเดือดร้อนจากค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึนมาก 

(ร้อยละ 49.9) รองลงมาคือรายไดล้ดลง (ร้อยละ 29.7) ภาระหน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 16.6) และตก

งาน (ร้อยละ  3.8) นอกจากน้ี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.1) ยอมรับว่าพิษ

เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อแผนการศึกษาของบุตรหลานตน 
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นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 30.7) ไดใ้หท้ศันะว่า ภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีตกตํ่าในปัจจุบนัจะทาํใหเ้ยาวชนของชาติขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน รองลงไปคือ จะทาํให้

เยาวชนเขา้สู่กาํลงัแรงงานเร็วข้ึน (ร้อยละ 20.5) ขาดผูมี้ความสามารถมาพฒันาประเทศ (ร้อยละ 

19.7) สุขภาพจิตของเยาวชนย ํา่แย ่(ร้อยละ 11.7) ถกูชกัจูงไปในทางไม่ดีไดง่้าย (ร้อยละ 10.4) และ

สุดทา้ยมองในแง่ดีว่าจะทาํใหเ้ยาวชนรู้จกัประหยดัและเก็บออม (ร้อยละ 7.0) เม่ือถามถึงส่ิงท่ีอยาก

ใหรั้ฐบาลช่วยเหลือ พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.9) ตอ้งการใหรั้ฐบาลจดัหาทุนการศึกษาแก่

นกัเรียนใหม้ากข้ึน รองลงมาตอ้งการใหรั้ฐบาลจดัหาเงินใหกู้ย้มืดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือการศึกษา (ร้อยละ 

24.7) ใหเ้งินอุดหนุนค่าเล่าเรียนแก่บุตรหลานของคนตกงาน (ร้อยละ 15.9) ใหรั้ฐบาลหางานใหท้าํ

เพ่ือมีรายไดส่้งเสียบุตรหลานใหไ้ดเ้ล่าเรียน (ร้อยละ 15.1) และจดัหาอาหารกลางวนัใหแ้ก่นกัเรียน

ท่ีขาดแคลน (ร้อยละ 9.9) เป็นตน้ 

จากการศึกษางานวิจยัทั้งของต่างประเทศและในประเทศ พบว่า แรงจูงใจมี

ความสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ ถา้นกัเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนสูงก็จะมีผลสมัฤทธ์ิ

สูงดว้ย และส่ิงสาํคญัท่ีจะส่งผลต่อแรงจูงใจของนกัเรียนก็คือ ตวัครู วิธีการสอน และเน้ือหาท่ีนาํมา

สอน ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน 
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บทที่ 3 

วธิีการดําเนินการวจิยั 

 

ในการวิจยัเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียน กรณีศึกษา : นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ ในเขต

อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี”  ผูว้ิจยัไดส้นใจท่ีจะศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของนกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาภาษาองักฤษในสถาบนักวดวิชา เขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึง

ผูว้ิจยัมีวิธีดาํเนินการศึกษาวิจยัน้ี โดยกาํหนดรูปแบบของการวิจยัตามลาํดบั 

ตอนท่ี 1 วิธีการวิจยั 

ตอนท่ี 2 ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

ตอนท่ี 3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ตอนท่ี 4 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

ตอนท่ี  5 การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ (Pre - Test) 

ตอนท่ี 6  การวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

ตอนที่ 1 วธิีการวจิยั 

ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1.  การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มลูจากหนงัสือ  วารสาร  

อินเตอร์เน็ต และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การวิจยัเชิงสาํรวจ  (Survey Research)  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใช้

แบบสอบถามแบบปลายปิด 
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ตอนที่ 2 ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1-6 ท่ี

ศึกษาอยูใ่นโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรีและเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ  

ในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

 

2. กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาคือ การเลือกตวัอยา่งจากสมาชิกประชากรทั้งหมดท่ีกล่าวไป

ขา้งตน้ อนัไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1-6 ท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตอาํเภอ

เมืองเพชรบุรีและเขา้ศึกษาภาษาองักฤษในสถาบนักวดวิชา ในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดั

เพชรบุรี  โดยทาํการพิจารณาตามขั้นตอนของการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งตามทฤษฎี ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้

ทฤษฎีการสุ่มตวัอยา่งแบบเกาะกลุ่ม ( cluster  sampling) หรือเรียกอีกอยา่งไดว้่า “ area sampling” 

เป็นการเลือกตวัอยา่งจากสมาชิกประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัตามธรรมชาติเป็นกลุ่มๆ ( Gall  et  

al.  1996: 227)  

 

ในการดาํเนินการสุ่มตวัอยา่ง 

ในการดาํเนินการกาํหนดขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  

ผูว้ิจยัใชสู้ตรในการกาํหน ดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร ทาโร่ ยามาเน่ ( Taro  

Yamane)  และไดก้าํหนดระดบัความผดิพลาดไม่เกินร้อยละ 5  ซ่ึงจาํนวนรวมทั้งหมดของประชากร

คือ  769 คน (ท่ีมา : แผนกทะเบียนประวติัของแต่ละสถาบนักวดวิชา) ขนาดตวัอยา่ง สามารถ

คาํนวณไดด้งัน้ี 

 

        n   =          N 

                [1 + N (e2)] 
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โดย  n  =  จาํนวนของขนาดตวัอยา่ง                                                                          

N =  จาํนวนทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา                                  

e  =  ความผดิพลาดท่ียอมรับได ้( ในการวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดไวท่ี้ 0.05 ) 

       

   

สามารถแทนค่าไดด้งัน้ี 

        n   =             769 

                             [ 1 + 769 (0.05)2] 

 

            n   =   263.13 

 

         ดงันั้น  ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจึงประมาณเท่ากบั  300 คน   

 

 

3. วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเกาะกลุ่ม ( cluster  sampling) หรือเรียกอีกอยา่งไดว้่า 

“area sampling” เป็นการเลือกตวัอยา่งจากสมาชิกประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัตามธรรมชาติเป็น

กลุ่มๆ (Gall  et  al.  1996: 227)  ซ่ึงจะประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 

1. การแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มยอ่ย ซ่ึงเป็นการแบ่งโดยยดึพ้ืนท่ีหรือกลุ่มท่ีมีลกัษณะ

ของประชากรภายในกลุ่มแตกต่างกนั ในท่ีน้ีคือ เพศ วยั ระดบัการศึกษา และในแต่ละลกัษณะของ

ประชากรระหว่างกลุ่มจะมีความคลา้ยคลึงกนั 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผูว้ิจยัไดแ้บ่งประชากรออกเป็นกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 

 

สถาบนักวด

วิชา FOCUS 

CENTER 

สถาบนักวด

วิชา U & I 

LERNING 

CENTER 

สถาบนักวด

วิชาเพชร

ปัญญา

(KUMON) 

สถาบนักวด

วิชา RAC 

เพชรบุรี 

สถาบนักวด

วิชาบา้นครู

หมี 

สถาบนักวด

วิชา Oxford  

Street 

 

 

 2. การเลือกตวัอยา่งกลุ่มยอ่ย  เป็นการเลือกตวัอยา่งกลุ่มยอ่ยตามท่ีตอ้งการหลงัจากการ

กาํหนดกลุ่มประชากรแลว้ 

 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกตวัอยา่งกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 

 

สถาบนักวด

วิชา FOCUS 

CENTER 

สถาบนักวด

วิชา U & I 

LERNING 

CENTER 

สถาบนักวด

วิชาบา้นครูหมี 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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*ตารางน้ีแสดงจาํนวนประชากรในแต่ละกลุ่มท่ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกตวัอยา่งกลุ่มยอ่ยไวแ้ลว้ และร้อย

ละของจาํนวนประชากรในแต่ละกลุ่ม เพ่ือนาํมาหาจาํนวนประชากรตวัอยา่งในแต่ละกลุ่มยอ่ย

ดงัน้ี 

 

สถาบัน จาํนวนนักเรียน ร้อยละ จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

สถาบนักวดวิชา 

FOCUS CENTER 

249 37 111 

สถาบนักวดวิชา U & I 

LERNING CENTER 

124 18.5 55 

สถาบนักวดวิชา 

บา้นครูหมี 

300 44.5 134 

รวม 673 100 300 

 

 

3. การเลือกหน่วยตวัอยา่งจากกลุ่มยอ่ย  โดยผูว้ิจยัจะดาํเนินการดว้ยวิธีการจบัสลาก

รายช่ือของประชากรจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดผ้า่นการเลือกตวัอยา่งกลุ่มยอ่ยแลว้ 

 

 

ตอนที่ 3 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูดา้นคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง  เช่น เพศ 

ระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษา รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน เป็นแบบสอบถามปลายปิด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนท่ี  2   แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียนท่ีสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ  เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด  โดยผูว้ิจยัแบ่งเป็นดา้น

ต่างๆดงัน้ี 

ตวัแปรที่ 1  คอื  ปัจจยัดา้นบุคคล (เจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ ) ตั้งแต่ขอ้ 1-7  จาก

การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปคาํถามท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตวัแปร  ปัจจยัดา้น

บุคคล ( เจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ ) ท่ีผูว้ิจยันาํมาศึกษาในงานวิจยัน้ี โดยการตั้งคาํถามทั้ง

คาํถามเชิงนิมาน (Positive Scale) และคาํถามเชิงนิเสธ (Negative Scale) เน่ืองจากเป็นการวดัเจตคติ 

ซ่ึงมีทั้งดา้นบวก และลบ เพ่ือนาํมาถ่วงนํ้ าหนกัของคะแนนท่ีได ้ทาํใหก้ารวดัเจตคติมีประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. ผูเ้รียน0รู้สึกช่ืนชอบและมีความสุขในการเรียนภาษาองักฤษ 

2.  ผูเ้รียนคาดว่าการเรียนภาษาองักฤษจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผูเ้รียน0เอง 

3.  ผูเ้รียนรู้สึกสนุกทุกคร้ังท่ีไดร่้วมกิจกรรมภาษาองักฤษ  เช่น เล่น

เกม ร้องเพลง0 เป็นตน้ 

4.  ผูเ้รียนมัน่ใจในการแสดงออกโดยใชภ้าษาองักฤษ 

5.  ผูเ้รียน 0รู้สึกถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งฝึกฝนภาษาองักฤษอยา่ง

แทจ้ริงเพ่ือใหเ้รียนทนัเพ่ือนในชั้นเรียน 

 

6.  ผูเ้รียน0รู้สึกว่าการเรียนภาษาองักฤษเป็นเร่ืองยาก 

7.  ผูเ้รียน0ไม่กลา้สนทนาโตต้อบโดยใชภ้าษาองักฤษ 

 

 

คาํถามเชิงนิมาน 

(Positive Scale) 

คาํถามเชิงนิเสธ 

(Negative Scale) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตวัแปรที่ 2  คอื  ปัจจยัดา้นบุคคล (เคร่ืองล่อ คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน )  ตั้งแต่ขอ้ 8-

11 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปคาํถามท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตวัแปร  

ปัจจยัดา้นบุคคล ( เคร่ืองล่อ คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ) ท่ีผูว้ิจยันาํมาศึกษาในงานวิจยัน้ี  ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. 0ผูเ้รียน0เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงกบั 

การเรียนในหลกัสูตรของโรงเรียน 

2. 0ผูเ้รียน0เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความสามารถ 

    มากข้ึน 

3.   ผูเ้รียน0เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือตอ้งการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี

ข้ึน 

4. ผูเ้รียน0เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนขั้นสูงต่อไป

หรือ  ใชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

ตวัแปรที่ 3  คอื  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ครูผูส้อน)  ตั้งแต่ขอ้ 12-15  จากการศึกษา

และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปคาํถามท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตวัแปร  ปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้ม (ครูผูส้อน) ท่ีผูว้ิจยันาํมาศึกษาในงานวิจยัน้ี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ครูผูส้อนท่ีเคารพนบัถือแนะนาํชกัจูงใหเ้รียน ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน 

2. 0ผูเ้รียน0เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน เพราะครูผูส้อนมีความรู้ความเช่ียวชาญ

ดา้นภาษาองักฤษเป็นอยา่งมากหรือ เป็นเจา้ของภาษา  

3. การเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ทาํให0้ผูเ้รียน0ไดค้วามรู้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

เพราะลกัษณะ หรือ เทคนิคการสอนของครูผูส้อน 

4. 0ผูเ้รียน0เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน เพราะครูผูส้อนมีความเป็นกนัเอง และเอา

ใจใส่ต่อผูเ้รียนทุกคน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตวัแปรที่ 4   คอื  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ครอบครัว และเพ่ือน) ตั้งแต่ขอ้ 16-19   จาก

การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปคาํถามท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตวัแปร  ปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้ม (ครอบครัว และเพ่ือน)  ท่ีผูว้ิจยันาํมาศึกษาในงานวิจยัน้ี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. 0ผูเ้รียน0เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือตอ้งการใหผู้อ่ื้นรู้จกัและเป็นท่ียอมรับ

ในหมู่เพ่ือน 

2. 0ผูเ้รียน 0เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน เพราะเพ่ือนสถาบนัเดียวกนั  หรือต่าง

สถาบนัแนะนาํชกัจูง 

3. การเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  ทาํให้ 0ผูเ้รียน 0ไดพ้บเพ่ือนใหม่และรู้จกัการ

เขา้สงัคมมากยิง่ข้ึน 

4. สมาชิกในครอบครัวหรือผูป้กครองสนบัสนุนให้ 0ผูเ้รียน 0เรียนภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียน 

 

ตวัแปรที่ 5  คอื  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ทางกายภาพ และบรรยากาศทางวิชาการ

ของสถาบนักวดวิชา)ตั้งแต่ขอ้ 20-22  จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถ

สรุปคาํถามท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตวัแปร  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ทางกายภาพ และบรรยากาศทาง

วิชาการของสถานบนักวดวิชา) ท่ีผูว้ิจยันาํมาศึกษาในงานวิจยัน้ี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ทาํให้ 0ผูเ้รียน 0 เขา้ใจมากข้ึน เพราะ

สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีของสถาบนักวดวิชา  

2. เทคนิคและวิธีการสอนภาษาองักฤษท่ีเขา้ใจง่ายของสถาบนักวดวิชา  ทาํให้0ผูเ้รียน0

กระตือรือร้นท่ีจะเรียนยิง่ข้ึน 

3. การเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ทาํให้ 0ผูเ้รียน 0เขา้ใจมากข้ึนเพราะมีส่ือการ

สอนท่ีพร้อม และมีความทนัสมยั 

 

-  ประเมินเจตคติของผูเ้รียนหลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  ตั้งแต่ขอ้ 23-29  

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปคาํถามท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประเมิน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เจตคติหลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ท่ีผูว้ิจยันาํมาศึกษาในงานวิจยัน้ี  โดยการตั้งคาํถาม

ทั้งคาํถามเชิงนิมาน (Positive Scale) และคาํถามเชิงนิเสธ (Negative Scale) เน่ืองจากเป็นการวดัเจต

คติ ซ่ึงมีทั้งดา้นบวก และลบ เพ่ือนาํมาถ่วงนํ้ าหนกัของคะแนนท่ีได ้ทาํใหก้ารวดัเจตคติมี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  0ผูเ้รียน 0รู้สึกถึงการ

เปล่ียนแปลงในดา้นทกัษะภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน 

2. หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  0ผูเ้รียน0รู้สึกถึงคุณค่า

ของวิชาภาษาองักฤษว่าเป็นวิชาท่ีทา้ทายความสามารถ 

3. หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน    0ผูเ้รียน 0รู้สึกมีความ

มัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษมากข้ึน 

4. หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน    0ผูเ้รียน 0มีความชอบ

และมีความพอใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน 

 

5. หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน    0ผูเ้รียน0รู้สึกถึงความ

ยากลาํบากของการเรียนภาษาองักฤษจนเกิดความทอ้แทท่ี้จะ

เรียนวิชาน้ีต่อไป  

6. หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน    0ผูเ้รียน 0รู้สึกเบ่ือ

หน่ายต่อการเรียนภาษาองักฤษ เพราะครูผูส้อนและบรรยากาศ

ในการเรียน 

7. หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน   0ผูเ้รียน0ไม่รู้สึกอยาก

เรียนวิชาภาษาองักฤษเลย 

 

ส่วนท่ี   3   แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ี

สถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ  เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดดงัน้ี 

คาํถามเชิงนิมาน 

(Positive Scale) 

คาํถามเชิงนิเสธ 

(Negative Scale) 

   ส
ำนกัหอ
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ตวัแปรที่ 6 (Y)  คอื แรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ตั้งแต่ขอ้ 30-34  

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปคาํถามท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตวัแปร  ปัจจยั

ดา้นสภาพแวดลอ้ม (ครูผูส้อน) ท่ีผูว้ิจยันาํมาศึกษาในงานวิจยัน้ี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเกิดจากเจตคติในการ

เรียนภาษาองักฤษของผูเ้รียน  

2. แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของผูเ้รียนเกิดจากความ

ตอ้งการมีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน 

3. แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของผูเ้รียนเกิดจาก

ครูผูส้อนของสถาบนักวดวิชา 

4. แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของผูเ้รียนเกิดจาก

สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศทางวิชาการของสถานบนักวดวิชา 

5. แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของผูเ้รียนเกิดจาก

ครอบครัวและเพ่ือนของผูเ้รียน 

 

คาํถามในส่วนท่ี 1 เป็นการจดักลุ่มขอ้มลูและเรียงลาํดบัขอ้มลู โดยใชก้ารวิเคราะห์

ขอ้มลูแบบมาตรานามบญัญติั (nominal  scale) และมาตราอนัดบั (ordinal  scale)  

คาํถามในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูแบบมาตราอนัดบั ( ordinal  

scale) เป็นการวดัระดบัความพึงพอใจ แต่จะแทนค่าในระดบัความพึงพอใจนั้นดว้ยตวัเลข จึงทาํให้

สามารถวิเคราะห์ค่าดงักล่าวเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณได ้โดยขอ้มลูท่ีถกูแทนค่าดว้ยตวัเลขแลว้จะ

สามารถวดัระดบัความพึงพอใจดว้ยการใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูแบบอตัราส่วน ( ratio  scale) ซ่ึงจะ

แทนค่าตวัเลขในระดบัความพึงพอใจดงัน้ี 

 

ระดับความสําคญั    การให้คะแนน  

มากท่ีสุด          5  คะแนน 

   ส
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มาก           4  คะแนน 

ปานกลาง          3  คะแนน 

นอ้ย           2  คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด          1  คะแนน 

 

การใชห้ลกัเกณฑเ์พ่ือการประเมินค่านั้น  (นราศรี   2541 : 96) เป็นคาํตอบท่ีใหค้ะแนน

อยูใ่นลกัษณะ 5 คาํตอบ ใชต้ามแบบของ ไลเกิท (Likert) เกณฑป์ระเมินค่าจะพิจารณาคะแนนเฉล่ีย

โดยกาํหนดดงัน้ี 

 

(คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด)  =  (5 - 1)  =  0.8 

             จาํนวนระดบั         5 

 

สามารถแสดงผลระดบัคะแนนเฉล่ียไดด้งัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00  หมายความว่า  มีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด  

คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายความว่า  มีระดบัความสาํคญัมาก  

คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายความว่า  มีระดบัความสาํคญัปานกลาง                                         

คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60  หมายความว่า  มีระดบัความสาํคญันอ้ย                                             

คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมายความว่า  มีระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

 

ตอนที่ 4 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมอื (แบบสอบถาม - Questionnaire) 

   ส
ำนกัหอ
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1. ศึกษารวบรวมขอ้มลูดา้นการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  ในส่วนของภาครัฐและ

เอกชนจากเอกสารทางวิชาการ  บทความ  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินการศึกษาวิจยั 

2. ศึกษาความรู้ทางดา้น การสร้างแบบสอบถามและความรู้เก่ียวกบัระบบงาน

คอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มลู 

3. สร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  ( Rating  Scale)  และนาํแบบสอบถาม

เสนอต่ออาจารยเ์พ่ือตรวจแกไ้ขปรับปรุง 

   

ตอนที่ 5 การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมอื (Readability Statistic หรือ Pre - Test) 

เม่ือเคร่ืองมือในการวิจยั ในท่ีน้ีคือ แบบสอบถาม ผา่นการเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา

งานวิจยัเรียบร้อยแลว้ จะนาํแบบสอบถามดงักล่าวไปสาํรวจกบักลุ่มตวัอยา่งจริงเป็นจาํนวน 30 ชุด 

เพ่ือนาํไปสาํรวจกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 300 คน เพ่ือ

ทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ  

ทาํการทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ  (Readability Statistic) โดยการวิเคราะห์

ขอ้มลูทางสถิติผา่นทางโปรแกรม SPSS ดว้ยการนาํไปทดสอบกบัวิธีการหาสมัประสิทธ์ิ 

(Cronbach’s Alpha) คือการวดัความสอดคลอ้งภายในชุดเดียวกนัของเคร่ืองมือ ( Internal 

Consistence) ไดค่้าความน่าเช่ือถือรวมของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.757 ซ่ึงมีค่าค่อนขา้งใกล ้ 1 แสดงให้

เห็นว่า เคร่ืองมือ หรือแบบสอบถามน้ีมีความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัท่ีผูศึ้กษาสามารถยอมรับได ้ และ

ไดด้าํเนินการทดสอบทีละตวัแปรของการวิจยัในคร้ังน้ีดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่  1  ผลการทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ  (Readability Statistic) ของกกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 30 คน จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 300 คน 

ตวัแปรทั้งหมด 
Question 

from….to 

N 

0f 

Items 

Mean S. D. 

Alpha 

Cronbach 

ปัจจยัดา้นบุคคล                                                

(ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ)  1-7 7 3.51 5.897 0.723 

ปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้นผลสมัฤทธ์ิ)  8-11 4 3.78 3.112 0.738 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม(ดา้นครูผูส้อน)   12-15 4 3.44 3.124 0.623 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม                                           

(ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)   16-19 4 3.51 3.102 0.552 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม                                      

(ดา้นสถานบนักวดวิชา คือ 

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ

บรรยากาศทางวิชาการ) 

20-22 3 3.76 2.254 0.743 

แรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียน 31-35 5 3.58 3.768 0.652 

 

 

 

ตอนที่ 6 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
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 ผูว้ิจยัจะนาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา ไปทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร์

โดยใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical  Package  for  Social  Science)  เพ่ือจดัการขอ้มลูดงัน้ี 

1. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มลู (Checking)  

2. การลงรหสั ( Coding) นาํคาํตอบจากแบบสอบถามท่ีได ้มาลงรหสัตามท่ีไดก้าํหนด

รหสัไวล่้วงหนา้  บนัทึกลงรหสัในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. การวิเคราะห์ขอ้มลูสถานภาพ  โดยการแจกแจงความถ่ี ( Frequency) และคาํนวณร้อย

ละ (Percentage) 

4. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ  เขตอาํเ ภอเมือง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี  หาค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบชาย

และหญิง โดยใชส้ถิติทดสอบ (T-test) มีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

1. ค่าความถ่ี (Frequency) 

2. ค่าร้อยละ (Percentage) 

3. หาค่าเฉล่ีย (Mean)  

4. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5. การทดสอบค่าเฉล่ีย (t-test) 

6. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way ANOVA : F-test) 

7. วิเคราะห์ความสมัพนัธข์องตวัแปรตามวิธีของ Pearson  Correlation   

8. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเสน้ (Linear Regression Analysis) ดว้ยวิธีการ Enter  

9. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  ในการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน 

กรณีศึกษา : นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ ในเขตอาํเภอเมือง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี”  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 300 ชุด โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบัขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม  แรงจูงใจของ

นกัเรียนในการเรียนภาษาองักฤษ และปัจจยัท่ีนกัศึกษาใชป้ระกอบการพิจารณาเลือกสถาบนัในการ

เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ภายหลงัจากการเรียบเรียงขอ้มลูและทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูแลว้  ปรากฏผลดงัจะได้

นาํเสนอเป็น 5  ส่วน  ดงัน้ี                       

ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

นาํเสนอในตารางท่ี 2 – 8       

ตอนท่ี   2  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน กรณีศึกษา : 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ     ในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี 

จงัหวดัเพชรบุรี  นาํเสนอในตารางท่ี 9 – 13     

ตอนท่ี 3   ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจโดยรวมในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  

กรณีศึกษา : นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษในเขตอาํเภอเมือง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี นาํเสนอในตารางท่ี14 
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ตอนท่ี 4   การประเมินเจตคติของผูเ้รียน หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ ในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี 

จงัหวดัเพชรบุรี  นาํเสนอในตารางท่ี 15  

ตอนท่ี   5  ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน โดยการเปรียบเทียบคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีผลต่อปัจจยัจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน กรณีศึกษา 

: นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ     ในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี 

จงัหวดัเพชรบุรี  นาํเสนอในตารางท่ี 16 – 23  

ตอนท่ี  6  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียน ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน กรณีศึกษา : นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ     ในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดั

เพชรบุรี  นาํเสนอในตารางท่ี  24 –  29 

ตอนที ่ 1  การวเิคราะห์ข้อมูลทางคุณลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง   

ตารางที่ 2   แสดงคุณลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามเพศ 

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน ร้อยละ 

เพศชาย 134 44.7 

เพศหญิง 166 55.3 

รวม 300 100 

 

จากตารางพบว่า กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 300 คน จาํแนกเป็นเพศชายจาํนวน 134 คน คิด

เป็นร้อยละ 44.7  และเพศหญิงจาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 3 แสดงคุณลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามระดับช้ันที่กาํลงั

ศึกษา 

ระดับช้ันที่ศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 46 15.3 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 66 22 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 59 19.7 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 44 14.7 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 42 14 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 43 14.3 

รวม 300 100 

 

จากตารางพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง 300 คน จาํแนกตามระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษาไดด้งัน้ี คือ 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 

66 คน คิดเป็นร้อยละ 22  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7  ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 42 คน คิด

เป็นร้อยละ 14  ระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมด 
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ตารางที่ 4   แสดงคุณลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามเกรดเฉลีย่รวม 

 

เกรดเฉลีย่รวม จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 2.00 8 2.7 

2.01 - 2.50 57 19.0 

2.51 - 3.00 76 25.3 

3.01 - 3.50 84 28.0 

3.51 - 3.99 67 22.3 

4.00 8 2.7 

รวม 300 100 

  

จากตารางพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง 300 คน จาํแนกตามเกรดเฉล่ียรวมไดด้งัน้ี คือ  เกรดเฉล่ีย

รวม ตํ่ากว่า 2.00 จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ  2.7  เกรดเฉล่ียรวม 2.01 - 2.50  จาํนวน 57 คน คิด

เป็นร้อยละ 19  เกรดเฉล่ียรวม 2.51 - 3.00  จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3  เกรดเฉล่ียรวม 3.01 - 

3.50  จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ  28  เกรดเฉล่ียรวม 3.51 - 3.99  จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ  

22.3  เกรดเฉล่ียรวม 4.00  จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7   ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
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ตารางที่ 5   แสดงคุณลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามรายได้

ผู้ปกครองต่อเดือน 

 

รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 10,000  บาท 54 18 

10,001 - 30,000  บาท  164 54.7 

30,001 - 60,000  บาท 62 20.7 

60,000  บาทข้ึนไป 20 6.7 

รวม 300 100 

 

จากตารางพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง 300 คน จาํแนกตามรายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนไดด้งัน้ี 

คือ รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000  บาท มีจาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18  รายได้

ของผูป้กครองต่อเดือน 10,001 - 30,000  บาท มีจาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 รายไดข้อง

ผูป้กครองต่อเดือน 30,001 - 60,000  บาท มีจาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7  รายไดข้อง

ผูป้กครองต่อเดือน 60,000  บาทข้ึนไป มีจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7  ของกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมด 
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ตารางที่ 6   แสดงคุณลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามเพศ และ

ระดับช้ันที่กาํลงัศึกษา 

 

ระดับช้ันที่ศึกษา 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 23 17.2 23 13.9 46 15.3 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 39 29.1 27 16.3 66 22.0 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 24 17.9 35 21.1 59 19.7 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 18 13.4 26 15.7 44 14.7 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 16 11.9 26 15.7 42 14.0 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 14 10.4 29 17.5 43 14.3 

รวม 134 100 166 100 300 100 

 

จากตารางพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง 300 คน จาํแนกตามเพศ และระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษา ได้

ดงัน้ี คือ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพศชายมีจาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 เพศหญิงมีจาํนวน 

23 คิดเป็นร้อยละ 13.9  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เพศชายมีจาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 เพศ

หญิงมีจาํนวน 27 คิดเป็นร้อยละ 16.3  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพศชายมีจาํนวน 24 คน คิดเป็น

ร้อยละ 17.9  เพศหญิงมีจาํนวน 35 คิดเป็นร้อยละ 21.1   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เพศชายมี

จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 เพศหญิงมีจาํนวน 26 คิดเป็นร้อยละ 15.7  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 5 เพศชายมีจาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  11.9 เพศหญิงมีจาํนวน 26 คิดเป็นร้อยละ 15.7   

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เพศชายมีจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4  เพศหญิงมีจาํนวน 29  คิด

เป็นร้อยละ 17.5   ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
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ตารางที่ 7   แสดงคุณลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามเพศ และเกรด

เฉลีย่รวม 

                                                                                                                            

เกรดเฉลีย่รวม 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 2.00 7 5.2 1 0.6 8 2.7 

2.01 - 2.50 34 25.4 23 13.9 57 19 

2.51 - 3.00 39 29.1 37 22.3 76 25.3 

3.01 - 3.50 36 26.9 48 28.9 84 28 

3.51 - 3.99 15 11.2 52 31.3 67 22.3 

4.00 3 2.2 5 3.0 8 2.7 

รวม 134 100 166 100 300 100 

 

จากตารางพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง 300 คน จาํแนกตามเพศ และเกรดเฉล่ียรวม ไดด้งัน้ี คือ 

เกรดเฉล่ียรวม ตํ่ากว่า 2.00 เพศชายมีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  5.2 เพศหญิงมีจาํนวน 1 คน  คิด

เป็นร้อยละ 0.6  เกรดเฉล่ียรวม 2.01 - 2.50  เพศชายมีจาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 เพศหญิงมี

จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 เกรดเฉล่ียรวม 2.51 - 3.00  เพศชายมีจาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อย

ละ 29.1  เพศหญิงมีจาํนวน 37  คน  คิดเป็นร้อยละ 22.3  เกรดเฉล่ียรวม 3.01 - 3.50  เพศชายมี

จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ  26.9 เพศหญิงมีจาํนวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.9  เกรดเฉล่ียรวม  

3.51 - 3.99  เพศชายมีจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ  11.2 เพศหญิงมีจาํนวน 52 คน  คิดเป็นร้อยละ 

31.3  เกรดเฉล่ียรวม 4.00  เพศชายมีจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  2.2 เพศหญิงมีจาํนวน 5 คน  คิด

เป็นร้อยละ 3.0  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
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ตารางที่ 8   แสดงคุณลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามเพศ และ

รายได้ผู้ปกครองต่อเดือน 

 

รายได้ผู้ปกครองต่อ

เดือน 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากว่า 10,000  บาท 22 16.4 32 19.3 54 18 

10,001 - 30,000  บาท  69 51.5 95 57.2 164 54.7 

30,001 - 60,000  บาท 31 23.1 31 18.7 62 20.7 

60,000  บาทข้ึนไป 12 9 8 4.8 20 6.7 

รวม 134 100 166 100 300 100 

 

จากตารางพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง 300 คน จาํแนกตามรายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนไดด้งัน้ี 

คือ รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000  บาท เพศชายมีจาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4  

เพศหญิงมีจาํนวน 32  คน  คิดเป็นร้อยละ 19.3    รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน 10,001 - 30,000  

บาท เพศชายมีจาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ  51.5  เพศหญิงมีจาํนวน 95  คน  คิดเป็นร้อยละ 57.2  

รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน 30,001 - 60,000  บาท เพศชายมีจาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ  23.1  

เพศหญิงมีจาํนวน 31  คน  คิดเป็นร้อยละ 18.7   รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน 60,000  บาทข้ึนไป 

เพศชายมีจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ  9.0  เพศหญิงมีจาํนวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ 4.8   ของกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 
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ตอนที่  2  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน  

การวิเคราะห์ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน โดยผูศึ้กษาไดเ้ลือกใช ้

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ในการวิเคราะห์ เพ่ือวดัระดบั

ความสาํคญัของตวัแปรแต่ละดา้น มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

• ปัจจยัด้านบุคคล (ด้านเจตคตต่ิอการเรียนภาษาองักฤษ) 

ตารางที่ 9  แสดงค่าเฉลีย่  (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคญัของปัจจยัด้าน

บุคคล (ด้านเจตคตต่ิอการเรียนภาษาองักฤษ) 

 

ปัจจยัด้านบุคคล (ด้านเจตคตต่ิอการเรียนภาษาองักฤษ) Mean S.D. 
ระดับ

ความสําคญั 

1. กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกช่ืนชอบและมีความสุขในการเรียนภาษาองักฤษ 3.54 0.819  มาก 

2.กลุ่มตวัอยา่งคิดว่าการเรียนภาษาองักฤษเป็นประโยชน์ต่อขา้พเจา้ 3.92 0.680 มาก 

3.กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกสนุกทุกคร้ังท่ีไดร่้วมกิจกรรมภาษาองักฤษ เช่น 

เล่นเกมส์ ร้องเพลง  

3.65 0.854 มาก 

4. ขา้พเจา้มัน่ใจในการแสดงออกโดยใชภ้าษาองักฤษ 2.83 0.688 ปานกลาง 

5.กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งฝึกฝนภาษาองักฤษอยา่ง

แทจ้ริงเพ่ือใหเ้รียนทนัเพ่ือนในชั้นเรียน 

3.98 0.790 มาก 

6. กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกว่าการเรียนภาษาองักฤษเป็นเร่ืองยาก 2.63 

 

0.936 ปานกลาง 

7. กลุ่มตวัอยา่งไม่กลา้สนทนาโตต้อบโดยใชภ้าษาองักฤษ  2.83 

 

0.825 ปานกลาง 

รวม 3.34 0.799 ปานกลาง 
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จากตารางพบว่า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจดา้นบุคคล ( เจตคติต่อการเรียน

ภาษาองักฤษ) มีค่าเฉล่ีย 3.34  มีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบั  ปานกลาง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งให้

ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นบุคคล (เจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ) ดงัน้ี  กลุ่มตวัอยา่ง รู้สึกถึงความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งฝึกฝนภาษาองักฤษอยา่งแทจ้ริงเพ่ือใหเ้รียนทนัเพ่ือนในชั้นเรียน (ค่าเฉล่ียรวม = 

3.98) , กลุ่มตวัอยา่งคิดว่าการเรียนภาษาองักฤษเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มตวัอยา่ง (ค่าเฉล่ียรวม = 3.92) 

, กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกสนุกทุกคร้ังท่ีไดร่้วมกิจกรรมภาษาองักฤษ เช่น เล่นเกมส์ ร้องเพลง (ค่าเฉล่ียรวม 

= 3.65) , กลุ่มตวัอยา่ง รู้สึกช่ืนชอบและมีความสุขในการเรียนภาษาองักฤษ (ค่าเฉล่ียรวม = 3.54) ,  

กลุ่มตวัอยา่งมัน่ใจในการแสดงออกโดยใชภ้าษาองักฤษ  และ กลุ่มตวัอยา่ง กลา้สนทนาโตต้อบโดย

ใชภ้าษาองักฤษ (ค่าเฉล่ียรวม = 2.83) กลุ่มตวัอยา่งไม่ได้ รู้สึกว่าการเรียนภาษาองักฤษเป็นเร่ืองยาก 

(ค่าเฉล่ียรวม = 2.63) ตามลาํดบั 
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• ปัจจยัด้านบุคคล (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

ตารางที่ 10  แสดงค่าเฉลีย่  (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคญั ของปัจจยัด้าน

บุคคล (ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

 

ปัจจยัด้านบุคคล (ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 
Mean S.D. 

ระดับ

ความสําคญั 

1. กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงกบัการเรียนในหลกัสูตรของโรงเรียน 

3.78 0.793 มาก 

2. กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือพฒันา

ตนเองใหมี้ความสามารถมากข้ึน 

4.18 0.750 มาก 

3. กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือตอ้งการมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

4.10 0.698 มาก 

4. กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือเป็น

พ้ืนฐานในการเรียนขั้นสูงต่อไป หรือใชใ้นการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

4.05 0.725 มาก 

รวม 4.03 0.742 มาก 

 

จากตารางพบว่า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจดา้นบุคคล ( ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน) มี

ค่าเฉล่ีย 4.03  มีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบั  มาก  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้น

บุคคล ( ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน) ดงัน้ี   กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือพฒันา

ตนเองใหมี้ความสามารถมากข้ึน (ค่าเฉล่ียรวม = 4.18) ,  กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียนเพ่ือตอ้งการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน (ค่าเฉล่ียรวม = 4.10) ,  กลุ่มตวัอยา่งเรียน

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนขั้นสูงต่อไป หรือใชใ้นการประกอบอาชีพ

ในอนาคต (ค่าเฉล่ียรวม = 4.05) และ กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือสามารถ

นาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงกบัการเรียนในหลกัสูตรของโรงเรียน (ค่าเฉล่ียรวม = 3.78)  ตามลาํดบั 
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• ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม (ครูผู้สอน)  

ตารางที่ 11  แสดงค่าเฉลีย่  (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคญัของปัจจยัด้าน

สภาพแวดล้อม(ด้านครูผู้สอน) 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม (ด้านครูผู้สอน)  
Mean S.D. 

ระดับ

ความสําคญั 

1. ครูผูส้อนท่ีเคารพนบัถือแนะนาํชกัจูงใหก้ลุ่มตวัอยา่งเรียน

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน 

2.99 0.810 ปานกลาง 

2. กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน เพราะครูผูส้อนมี

ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษเป็นอยา่งมากหรือเป็น

เจา้ของภาษา 

3.88 0.734 มาก 

3. การเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งได้

ความรู้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน เพราะลกัษณะหรือ เทคนิคการสอน

ของครูผูส้อน 

3.92 0.752 มาก 

4. กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน เพราะครูผูส้อนมี

ความเป็นกนัเอง และเอาใจใส่ต่อผูเ้รียนทุกคน 

4.01 0.793 มาก 

รวม 3.70 0.772 มาก 

 

จากตารางพบว่า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจดา้นสภาพแวดลอ้ม  (ครูผูส้อน)    มี

ค่าเฉล่ีย 3.70  มีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้ม(ครูผูส้อน)   ดงัน้ี   กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน เพราะครูผูส้อนมี

ความเป็นกนัเอง และเอาใจใส่ต่อผูเ้รียนทุกคน (ค่าเฉล่ียรวม = 4.01) ,  กลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าการเรียน

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ทาํใหข้า้พเจา้ไดค้วามรู้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน เพราะลกัษณะหรือ  

เทคนิคการสอนของครูผูส้อน (ค่าเฉล่ียรวม = 3.92) , กลุ่มตวัอยา่ง เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน 

เพราะครูผูส้อนมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษเป็นอยา่งมากหรือเป็นเจา้ของภาษา 

(ค่าเฉล่ียรวม = 3.88) และ ครูผูส้อนท่ีเคารพนบัถือแนะนาํชกัจูงใหก้ลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษ

นอกหอ้งเรียน (ค่าเฉล่ียรวม = 2.99)  ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 12  แสดงค่าเฉลีย่  (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคญั ของปัจจยัด้าน

สภาพแวดล้อม (ด้านครอบครัว และเพือ่น) 

 

 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม (ด้านครอบครัว และเพือ่น) 
Mean S.D. 

ระดับ

ความสําคญั 

1. สมาชิกในครอบครัวหรือผูป้กครองสนบัสนุนใหก้ลุ่มตวัอยา่ง

เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน 

4.07 0.893 มาก 

2. กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน เพราะเพ่ือน

สถาบนัเดียวกนั หรือต่างสถาบนัแนะนาํชกัจูง 

3.00 0.909 ปานกลาง 

3. การเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดพ้บ

เพ่ือนใหม่และรู้จกัการเขา้สงัคมมากยิง่ข้ึน 

3.86 0.918 มาก 

4. กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือตอ้งการให้

ผูอ่ื้นรู้จกัและเป็นท่ียอมรับในหมู่เพ่ือน 

3.22 0.783 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.876 มาก 

 

 

จากตารางพบว่า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจดา้นสภาพแวดลอ้ม  (ครอบรัว และ

เพ่ือน)   มีค่าเฉล่ีย 3.53  มีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบั มาก  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัต่อ

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ครอบ ครัว และเพ่ือน)    ดงัน้ี   สมาชิกในครอบครัวหรือผูป้กครอง

สนบัสนุนใหก้ลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน (ค่าเฉล่ียรวม = 4.07) ,  การเรียน

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดพ้บเพ่ือนใหม่และรู้จกัการเขา้สงัคมมากยิง่ข้ึน 

(ค่าเฉล่ียรวม = 3.86) ,  กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือตอ้งการใหผู้อ่ื้นรู้จกัและ

เป็นท่ียอมรับในหมู่เพ่ือน (ค่าเฉล่ียรวม = 3.22) และ กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน 

เพราะเพ่ือนสถาบนัเดียวกนั หรือต่างสถาบนัแนะนาํชกัจูง (ค่าเฉล่ียรวม = 3.00)  ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 13  แสดงค่าเฉลีย่  (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคญัของปัจจยัด้าน

สภาพแวดล้อม (ด้านสถาบันกวดวชิาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศทาง

วชิาการของสถานบันกวดวชิา) 

 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม  

(ด้านสถานบันกวดวชิาคอื สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

และบรรยากาศทางวชิาการ) 

Mean S.D. 

ระดับ

ความสําคญั 

1. การเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจมาก

ข้ึน เพราะสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีของสถาบนักวดวิชา 

3.66 0.821 มาก 

2. การเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจมาก

ข้ึน เพราะมีส่ือการสอนท่ีพร้อม และมีความทนัสมยั 

3.76 0.944 มาก 

3. เทคนิคและวิธีการสอนภาษาองักฤษท่ีเขา้ใจง่ายของสถาบนักวด

วิชา ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งกระตือรือร้นท่ีจะเรียนยิง่ข้ึน 

3.84 0.945 มาก 

รวม 3.75 0.904 มาก 

 

จากตารางพบว่า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจดา้นสภาพแวดลอ้ม  ( ทางกายภาพ และ

บรรยากาศทางวิชาการของสถาบนักวดวิชา)   มีค่าเฉล่ีย 3.75  มีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบั มาก 

ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ( ทางกายภาพ และบรรยากาศทาง

วิชาการของสถานบนักวดวิชา)   ดงัน้ี   เทคนิคและวิธีการสอนภาษาองักฤษท่ีเขา้ใจง่ายของสถาบนั

กวดวิชา ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งกระตือรือร้นท่ีจะเรียนยิง่ข้ึน (ค่าเฉล่ียรวม = 3.84) , การเรียน

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจมากข้ึน  เพราะมีส่ือการสอนท่ีพร้อม และมี

ความทนัสมยั (ค่าเฉล่ียรวม = 3.76) และการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่ง

เขา้ใจมากข้ึน เพราะสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีของสถาบนักวดวิชา  (ค่าเฉล่ียรวม =  3.66)  

ตามลาํดบั  
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ตอนที่ 3  แรงจูงใจโดยรวมของการเรียนภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

การวิเคราะห์แรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน โดยผูศึ้กษาไดเ้ลือกใช ้

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ในการวิเคราะห์ เพ่ือวดัระดบั

ความสาํคญัของตวัแปรตาม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 14    แสดงค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคญั ของแรงจูงใจ

โดยรวมของการเรียนภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

 

แรงจูงใจโดยรวมของการเรียนภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 
Mean S.D. 

ระดับ

ความสําคญั 

 1. แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน

เกิดจากเจตคติในการเรียนภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่ง 
3.38 0.773 ปานกลาง 

2. แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน

ของกลุ่มตวัอยา่งเกิดจากความตอ้งการมีผลสมัฤทธ์ิทาง

การศึกษาภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน  

3.53 0.867 มาก 

3. แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน

ของกลุ่มตวัอยา่งเกิดจากครูผูส้อนของสถาบนักวดวิชา  
3.93 0.759 มาก 

4. แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน

ของกลุ่มตวัอยา่งเกิดจากครอบครัวและเพ่ือนของขา้พเจา้  
3.48 1.042 มาก 

5. แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน

ของกลุ่มตวัอยา่งเกิดจากสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศทาง

วิชาการของสถาบนักวดวิชา  

3.38 0.986 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.885 มาก 
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จากตารางพบว่า  แรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้ งเรียนในสถาบนักวด

วิชา   มีค่าเฉล่ีย 3.54  มีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบั มาก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั

ดา้นสภาพแวดลอ้ม (ทางกายภาพ และบรรยากาศทางวิชาการของสถาบนักวดวิชา)   ดงัน้ี  แรงจูงใจ

โดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของกลุ่มตวัอยา่งเกิดจากครูผูส้อนของสถาบนักวด

วิชา (ค่าเฉล่ียรวม = 3.93)  , แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของ กลุ่ม

ตวัอยา่งเกิดจากความตอ้งการมีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน  (ค่าเฉล่ียรวม = 3.53) 

แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของ กลุ่มตวัอยา่ง เกิดจากครอบครัวและ

เพ่ือนของขา้พเจา้ (ค่าเฉล่ียรวม = 3.48) แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน

เกิดจากเจตคติในการเรียนภาษาองักฤษของ กลุ่มตวัอยา่งและ  แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษา

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของกลุ่มตวัอยา่งเกิดจากสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศทางวิชาการของ

สถานบนักวดวิชา  (ค่าเฉล่ียรวม =  3.38)  ตามลาํดบั  

 

ตอนที่ 4  การประเมนิเจตคตขิองผู้เรียน หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

การประเมินเจตคติของผูเ้รียน หลงัการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน โดยผูศึ้กษาได้

เลือกใช ้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ในการวิเคราะห์ เพ่ือ

วดัระดบัความสาํคญัของตวัแปรตาม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 15    แสดงค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคญั ของการ

ประเมนิเจตคตขิองผู้เรียน หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

 

การประเมนิเจตคตขิองผู้เรียน หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอก

ห้องเรียน  Mean S.D. 

ระดับ

ความสําคญั 

หลังการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างรู้สึกถงึการเปลี่ยนแปลงใน

ด้านทักษะภาษาอังกฤษท่ีดีขึน้ 

3.82 0.869 มาก 

หลังการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างรู้สึกถงึคุณค่าของวชิา

ภาษาอังกฤษว่าเป็นวชิาทีท้าทายความสามารถ  

3.88 0.867 มาก 

หลังการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างรู้สึกมีความม่ันใจในการใช้

ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 

3.75 0.811 มาก 

หลังการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างมีความชอบและมีความ

พอใจในการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 

3.68 0.856 มาก 

หลังการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างรู้สึกถงึความยากลําบาก

ของการเรียนภาษาอังกฤษจนเกิดความท้อแท้ท่ีจะเรียนวชิานี้ต่อไป  

3.36 

 

0.977 ปาน

กลาง 

หลังการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษ เพราะครูผู้สอนและบรรยากาศในการเรียน  

3.64 

 

0.994 มาก 

หลังการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างไม่รู้สึกอยากเรียนวชิา

ภาษาอังกฤษอีกเลย  

3.94 

 

0.925 มาก 

รวม 3.72 0.900 มาก 

 

จากตารางพบว่า การประเมินเจตคติของผูเ้รียนมีค่าเฉล่ีย 3.72 มีระดบัความสาํคญัอยูใ่น

ระดบั มาก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัของการประเมินเจตคติของผูเ้รียน ดงัน้ี คือ หลงัการเรียน

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดรู้้สึกว่าไม่อยากเรียนวิชาภาษาองักฤษอีกเลย (ค่าเฉล่ีย

รวม = 3.94) , หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกถึงคุณค่าของวิชา

ภาษาองักฤษว่าเป็นวิชาท่ีทา้ทายความสามารถ  (ค่าเฉล่ียรวม = 3.88) , หลงัการเรียนภาษาองักฤษ

นอกหอ้งเรียน กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกถึงการเปล่ียนแปลงในดา้นทกัษะภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน  (ค่าเฉล่ียรวม 

= 3.82) , หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกมีความมัน่ใจในการใช้
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ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน (ค่าเฉล่ียรวม = 3.75) , หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน   กลุ่ม

ตวัอยา่งมีความชอบและมีความพอใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน(ค่าเฉล่ียรวม = 3.68) ,  

หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  กลุ่มตวัอยา่งไม่รู้สึกถึงความยากลาํบากของการเรียน

ภาษาองักฤษ (ค่าเฉล่ียรวม = 3.64)  และ หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  กลุ่มตวัอยา่งไม่

รู้สึกเบ่ือหน่ายต่อการเรียนภาษาองักฤษ เพราะครูผูส้อนและบรรยากาศในการเรียน (ค่าเฉล่ียรวม = 

3.33)  ตามลาํดบั 

 

ตอนที ่ 5  ผลการวเิคราะห์สมมตฐิาน โดยการเปรียบเทียบคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ

กลุ่มตวัอย่างที่มผีลต่อปัจจยัจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน  

การวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชค่้าสถิติเพ่ือใชใ้นการ

ทดสอบสมมติฐานดงัน้ี การทดสอบความต่างแตกของค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อ

กนั ( Independent Samples T-Test) และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของประชากรท่ี

มากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way  Analysis of Variance  ) 

มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 14 – 20 

 

ตารางที่ 16    แสดงผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน โดยจาํแนก

ตามเพศ  

เพศ N 
ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

Mean S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 134 3.62 0.39 
0.446 0.505 

หญิง 166 3.59 0.38 
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สมมตฐิานการวจิยัที่ 1  เพศมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียนท่ีแตกต่างกนั 

 

สมมติฐานหลกั (𝐻𝐻0)  :   เพศมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษท่ีไม่แตกต่าง

กนั                                                                                                   

สมมติฐานรอง  (𝐻𝐻1)  :   เพศมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั 

จากตารางพบว่า ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน จาํแนกตามเพศ โดย

ภาพรวม คือ Sig. =  0.505  ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05  แสดงว่า  ยอมรับสมมติฐานหลกั 

(𝐻𝐻0) นัน่คือ เพศมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษท่ีไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 17    แสดงผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน ในแต่ละ

ปัจจยั โดยจาํแนกตามเพศ  

เพศ 

ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

N Mean S.D. t 
Sig.                  

(2-tailed) 

ปัจจยัด้านบุคคล  (ด้านเจตคตต่ิอการเรียนภาษาองักฤษ) (𝑥𝑥1) 

ชาย 134 3.35 0.43 1.194 

  

0.658 

  หญิง 166 3.33 0.47 

ปัจจยัด้านบุคคล  (ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) (𝑥𝑥2) 

ชาย 134 4.01 0.54 0.498 

  

0.736 

  หญิง 166 4.03 0.53 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม(ด้านครูผู้สอน)  (𝑥𝑥3) 

ชาย 134 3.72 0.51 0.339 

  

0.449 

  หญิง 166 3.68 0.54 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม(ด้านครอบครัวและเพือ่น) (𝑥𝑥4) 

ชาย 134 3.59 0.48 0.899 

  

0.224 

  หญิง 166 3.51 0.56 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม(ด้านสถาบันกวดวชิา  คอื สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศ 

ทางวชิาการ) (𝑥𝑥5) 

ชาย 134 3.77 0.60 5.212 

  

0.990 

  หญิง 166 3.77 0.77 
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จากตารางพบว่า ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน จาํแนกตามเพศ ในแต่ละ

ปัจจยั ปรากฏว่าทุกปัจจยัมีค่า Sig.  มากกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05  สามารถสรุปไดว้่า เพศมีผลต่อ

ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษท่ีไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 18    แสดงผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน  โดยจาํแนก

ตามระดับช้ันที่กาํลงัศึกษา 

   

ระดับช้ัน 

ที่กาํลงัศึกษา 

ปัจจยัจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

N Mean S.D. F Sig. 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 46 3.56 0.31 

4.828 0.000 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 66 3.60 0.36 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 59 3.68 0.36 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 44 3.76 0.38 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 42 3.58 0.39 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 43 3.40 0.42 

 

 

สมมตฐิานการวจิยัที่ 2 ระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษามีผลต่อปัจจยัจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียนท่ีแตกต่างกนั 
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สมมติฐานหลกั (𝐻𝐻0)  :  ระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษามีผลต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษา

ภาษาองักฤษท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานรอง  (𝐻𝐻1)  :  ระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษามีผลต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษา

ภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั 

จากตารางพบว่า ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน จาํแนกตามระดบัชั้นท่ี

กาํลงัศึกษา โดยภาพรวม คือ Sig. = 0.00 คือ มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่ายอมรับ

สมมติฐานรอง (𝐻𝐻1) คือ ระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจศึกษาภาษาองักฤษ

อยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

ตารางที่ 19    แสดงผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน ในแต่ละ

ปัจจยั จาํแนกตามระดับช้ันที่กาํลงัศึกษา 

 

 

ระดับช้ัน 
ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 

N 46 66 59 44 42 43 

ปัจจยัด้านบุคคล  (ด้านเจตคตต่ิอการเรียนภาษาองักฤษ) (𝑥𝑥1) 

Mean 3.40 3.32 3.41 3.39 3.29 3.18 

S.D. 0.36 0.41 0.43 0.44 0.46 0.59 

F 1.687 

Sig. 0.137 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดับช้ัน 
ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 

N 46 66 59 44 42 43 

(ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) (𝑥𝑥2) 

Mean 3.90 4.03 4.12 4.18 4.04 3.82 

S.D. 0.49 0.52 0.49 0.59 0.49 0.58 

F 2.930 

Sig. 0.013 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม(ด้านครูผู้สอน)  (𝑥𝑥3)  

Mean 3.55 3.69 3.69 4.01 3.65 3.58 

S.D. 0.41 0.57 0.53 0.44 0.54 0.53 

F 4.452 

Sig. 0.001 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม(ด้านครอบครัวและเพือ่น) (𝑥𝑥4) 

Mean 3.51 3.59 3.68 3.75 3.52 3.16 

S.D. 0.47 0.45 0.49 0.52 0.46 0.63 

F 7.244 

Sig. 0.000 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม(ด้านสถาบันกวดวชิา  คอื สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

บรรยากาศ ทางวชิาการ) (𝑥𝑥5) 

Mean 3.85 3.81 3.81 3.89 3.65 3.58 

S.D. 0.62 0.63 0.72 0.59 0.65 0.93 

F 1.387 

Sig. 0.229 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางพบว่า ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน จาํแนกตามระดบัชั้นท่ี

กาํลงัศึกษา ในแต่ละปัจจยั  มีปัจจยัดา้นบุคคล  (ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ) (𝑥𝑥1) และ

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ดา้นสถาบนักวดวิชา  คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพแล ะบรรยากาศ 

ทางวิชาการ) (𝑥𝑥5) ท่ี มีค่า Sig.  มากกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 ส่วนปัจจยัอีก 3 ดา้นมีค่า Sig.  นอ้ย

กว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 คือ เม่ือเฉล่ียรวมกนัแลว้ ค่า  Sig. = 0.00 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 

0.05 สามารถสรุปไดว้่าระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษา

ภาษาองักฤษอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

ตารางที่ 20    แสดงผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทา

ประชากรศาสตร์ ต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน  โดยจาํแนก

ตามเกรดเฉลีย่รวม 

 

เกรดเฉลีย่รวม N 
ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

Mean S.D. F Sig. 

ตํ่ากว่า 2.00 8 3.58 0.42 

7.027 0.000 

2.01 - 2.50 57 3.46 0.28 

2.51 - 3.00 76 3.67 0.42 

3.01 - 3.50 84 3.51 0.37 

3.51 - 3.99 67 3.78 0.35 

4.00 8 3.38 0.30 

 

 

สมมตฐิานการวจิยัที่     3      เกรดเฉล่ียรวมมีผลต่อปัจจยัท่ีจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียนท่ีแตกต่างกนั 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมมติฐานหลกั (𝐻𝐻0)  : เกรดเฉล่ียรวมมีผลต่อปัจจยัจูงใจศึกษาภาษาองักฤษท่ีไม่

แตกต่างกนั 

สมมติฐานรอง  (𝐻𝐻1)  :  เกรดเฉล่ียรวมมีผลต่อปัจจยัจูงใจศึกษาภาษาองักฤษท่ีแตกต่าง

กนั 

จากตารางพบว่า ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน จาํแนกตามเกรดเฉล่ียรวม 

โดยภาพรวม คือ Sig. = 0.00  ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานรอง 

(𝐻𝐻1) คือ เกรดเฉล่ียรวมมีผลต่อปัจจยัจูงใจศึกษาภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ี 

0.05 

 

ตารางที่ 21    แสดงผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน ในแต่ละปัจจยั  โดยจาํแนก

ตามเกรดเฉลีย่รวม 

 

 

เกรดเฉลีย่รวม 
ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

ตํา่กว่า 

2.00 
2.01 - 2.50 2.51 - 3.00 3.01 - 3.50 3.51-3.99 4.00 

N 8 57 76 84 67 8 

ปัจจยัด้านบุคคล  (ด้านเจตคตต่ิอการเรียนภาษาองักฤษ) (𝑥𝑥1) 

Mean 3.10 3.13 3.42 3.26 3.54 3.30 

S.D. 0.49 0.36 0.44 0.43 0.48 0.36 

F 7.019 

Sig. 0.000 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกรดเฉลีย่รวม 
ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

ตํา่กว่า 2.00 2.01 - 2.50 2.51 - 3.00 3.01 - 3.50 3.51-3.99 4.00 

N 8 57 76 84 67 8 

(ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) (𝑥𝑥2) 

Mean 4.22 3.79 4.11 3.96 4.23 3.84 

S.D. 0.47 0.43 0.59 0.55 0.47 0.46 

F 5.602 

Sig. 0.000 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม(ด้านครูผู้สอน)  (𝑥𝑥3)  

Mean 3.84 3.53 3.82 3.60 3.89 3.22 

S.D. 0.77 0.43 0.62 0.46 0.48 0.34 

F 6.181 

Sig. 0.000 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม(ด้านครอบครัวและเพือ่น) (𝑥𝑥4) 

Mean 3.53 3.67 3.53 3.43 3.67 3.25 

S.D. 0.49 0.51 0.52 0.60 0.46 0.44 

F 2.748 

Sig. 0.019 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม(ด้านสถาบันกวดวชิา  คอื สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศ 

ทางวชิาการ) (𝑥𝑥5) 

Mean 3.88 3.49 3.88 3.66 4.08 3.42 

S.D. 0.56 0.64 0.72 0.71 0.63 0.43 

F 6.150 

Sig. 0.000 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางพบว่า ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน จาํแนกตามเกรดเฉล่ียรวม 

ในแต่ละปัจจยั ปรากฏว่าทุกปัจจยัมีค่า Sig.  นอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05  สามารถสรุปไดว้่า 

เกรดเฉล่ียรวมมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

ตารางที่ 22    แสดงผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน  โดยจาํแนก

ตามรายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน 

 

รายได้ของผู้ปกครอง 

ต่อเดือน 
N 

ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

Mean S.D. F Sig. 

ตํ่ากว่า 10,000  บาท 54 3.47 0.37 

6.957 0.000 
10,001 - 30,000  บาท  164 3.57 0.35 

30,001 - 60,000  บาท 62 3.76 0.44 

60,000  บาทข้ึนไป 20 3.71 0.33 

 

 

สมมตฐิานการวจิยัที่ 4 รายไดผู้ป้กครองต่อเดือนมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียนท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานหลกั (𝐻𝐻0)  :  รายไดผู้ป้กครองต่อเดือนมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษา

ภาษาองักฤษท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานรอง   (𝐻𝐻1)  :  รายไดผู้ป้กครองต่อเดือนมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษา

ภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางพบว่า ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน จาํแนกตามรายได้

ผูป้กครองต่อเดือน โดยภาพรวม คือ Sig. = 0.00  ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แสดงว่า

ยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻𝐻1) คือ รายไดผู้ป้กครองต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษอยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

ตารางที่ 23    แสดงผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน  ในแต่ละ

ปัจจยั  โดยจาํแนกตามรายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน 

 

 

รายได้ผู้ปกครอง/

เดือน 

ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

ตํา่กว่า 10,000  

บาท 

10,001 - 30,000  

บาท 

30,001 - 60,000  

บาท 

60,000  บาท

ขึน้ไป 

N 54 164 62 20 

ปัจจยัด้านบุคคล  (ด้านเจตคตต่ิอการเรียนภาษาองักฤษ) (𝑥𝑥1) 

Mean 3.18 3.29 3.53 3.57 

S.D. 0.38 0.41 0.56 0.37 

F 8.743 

Sig. 0.000 

(ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) (𝑥𝑥2) 

Mean 3.87 4.02 4.19 4.03 

S.D. 0.50 0.54 0.53 0.62 

F 3.475 

Sig. 0.016 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายได้ผู้ปกครอง/

เดือน 

ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

ตํา่กว่า 10,000  

บาท 

10,001 - 30,000  

บาท 

30,001 - 60,000  

บาท 

60,000  บาท

ขึน้ไป 

N 54 164 62 20 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม(ด้านครูผู้สอน)  (𝑥𝑥3)  

Mean 3.62 3.67 3.86 3.69 

S.D. 0.59 0.50 0.54 0.57 

F 2.481 

Sig. 0.061 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม(ด้านครอบครัวและเพือ่น) (𝑥𝑥4) 

Mean 3.47 3.52 3.67 3.70 

S.D. 0.57 0.52 0.55 0.41 

F 2.183 

Sig. 0.090 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม(ด้านสถาบันกวดวชิา  คอื สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

บรรยากาศ ทางวชิาการ) (𝑥𝑥5) 

Mean 3.70 3.74 3.97 3.68 

S.D. 0.75 0.67 0.79 0.41 

F 2.128 

Sig. 0.097 

 

จากตารางพบว่า ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน จาํแนกตามรายได้

ผูป้กครองต่อเดือน ในแต่ละปัจจยั  มีปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม(ดา้นครูผูส้อน )  (𝑥𝑥3) ปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้ม(ดา้นครอบครัวและเพ่ือน) (𝑥𝑥4) และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ดา้นสถาบนักวดวิชา  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพแลบรรยากาศ ทางวิชาการ ) (𝑥𝑥5) ท่ี มีค่า Sig.  มากกว่าระดบั

นยัสาํคญัท่ี 0.05 ส่วนปัจจยัอีก 2 ดา้นมีค่า Sig.  นอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 คือ เม่ือเฉล่ียรวมกนั

แลว้ ค่า  Sig. = 0.00 ซ่ึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 สามารถสรุปไดว้่ารายไดผู้ป้กครองต่อเดือน

ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

ตอนที ่ 6  ผลการวเิคราะห์สมมตฐิานงานวจิยั โดยการเปรียบเทียบปัจจยัจูงใจในการศึกษา

ภาษาองักฤษนอกห้องเรียน ที่มผีลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

เพือ่หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งสองตวั มดีังนี ้

6.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบความน่าเช่ือถือได้ของการเจบ็เกบ็ข้อมูลจริงในการศึกษา

งานวจิยัคร้ังนี ้

 

ในการทดสอบความน่าเช่ือถือไดข้องการเจ็บเก็บขอ้มลูจริงในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี ผู ้

ศึกษาไดใ้ชก้ารวดัความสอดคลอ้งภายในชุดเดียวกนั (Internal  Consistency) ดว้ยการนาํวิธีการหา

สมัประสิทธ์ิ Cronbach’s  Alpha  โดยทาํการดาํเนินการทดสอบทีละตวัแปร ซ่ึงมีผลดงัต่อไปน้ี 

 

 

ตารางที่ 24    แสดงผลการทดสอบความน่าเช่ือถือได้ของการจดัเกบ็ข้อมูลจริง  โดยการจาํแนกตาม

ตวัแปรที่ใช้ในงานวจิยัคร้ังนี ้

 

ตวัแปรทั้งหมด 

Questio

n 

from….

to 

N  

0f 

Item

s 

Mean S. D. 

Alpha 

Cronbach 

ปัจจยัดา้นบุคคล                                                

(ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ)  1-7 7 3.34 0.456 0.822 

ปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้นผลสมัฤทธ์ิ)  8-11 4 4.02 0.540 0.816 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม(ดา้นครูผูส้อน)   12-15 4 3.70 0.532 0.805 
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ตวัแปรทั้งหมด 

Questio

n 

from….

to 

N  

0f 

Item

s 

Mean S. D. 

Alpha 

Cronbach 

ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม                                           

(ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)   16-19 4 3.55 0.534 0.820 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม                                      

(ดา้นสถานบนักวดวิชา คือ สภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ) 

20-22 3 3.78 0.701 0.833 

แรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียน 31-35 5 3.61 0.384 0.785 

 

จากตารางพบว่า ผลการทดสอบความน่าเช่ือถือไดข้องการจดัเก็บขอ้มลูจริง โดยจาํแนก

ทีละตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี ไดค่้าสมัประสิทธ์ิความน่าเช่ือถือรวม (Alpha  Cronbach) เท่ากบั 

0.874 ซ่ึงมีค่าค่อนขา้งใกล ้1  แสดงใหเ้ห็นว่า การจดัเก็บขอ้มลูจริงในแต่ละตวัแปรของงานวิจยัคร้ัง

น้ีมีความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัท่ีผูศึ้กษาสามารถยอมรับได ้

 

6.2 ผลการวเิคราะห์การตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ  

(Measures of  Collinearity) ในการศึกษางานวจิยัคร้ังนี ้

เพ่ือใหส้ามารถวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ( Multiple  Regression  Analysis) ไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง ผูศึ้กษาจึงตอ้งใชว้ิธีการวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องตวัแปร ( Correlation  Matrix) เพ่ือ

พิจารณาว่าตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัน้ีมีความสมัพนัธก์นัเองหรือไม่ ซ่ึงหากตวัแปรมี

ความสมัพนัธก์นัเองแสดงว่าเกิด Multicollinearity  ข้ึน  โดยการแสดงความสมัพนัธข์องตวัแปร

ตามวิธี  Pearson Correlation  มีดงัน้ี 
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ตารางที่ 25    แสดงผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร (  Pearson Correlation) เพือ่

พจิารณาว่าตวัแปรที่ใช้ในการศึกษางานวจิยันีม้คีวามสัมพนัธ์กนัเองหรือไม่ 

 

ปัจจยัที่ใช้ในการศึกษางานวจิยั

คร้ังนี ้

 

  Pearson Correlation 

(𝑥𝑥1) (𝑥𝑥2) (𝑥𝑥3) (𝑥𝑥4) (𝑥𝑥5) (Y) 

ปัจจยัดา้นบุคคล                                                

(ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ) 

(𝑥𝑥1)  
          

ปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้นผลสัมฤทธ์ิ)  (𝑥𝑥2) 
0.485** 

 
        

ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม(ดา้นครูผูส้อน) 

(𝑥𝑥3) 0.443** 0.523** 
 

      

ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม                                           

(ดา้นผูป้กครองและเพื่อน)  (𝑥𝑥4) 0.323** 0.409** 0.447** 
 

    

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม                                      

(ดา้นสถาบนักวดวิชา คือ 

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ

บรรยากาศทางวิชาการ)  (𝑥𝑥5) 

0.386** 0.354** 0.469** 0.484** 
 

  

แรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียน  (Y) 0.674** 0.644** 0.670** 0.600** 0.589** 
 

** = ที่ระดับนัยสําคญัเท่ากบั 0.01 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัน้ีตามวิธี

ของ Pearson  Correlation  เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการเกิด Multicollinearity  พบว่า เง่ือนไขของ

ความเป็นอิสระจากกนัของตวัแปรอิสระทุกตวัไม่มีความสมัพนัธก์นั ในระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01  

แสดงว่า เกิด Multicollinearity  ข้ึน 
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อยา่งไรก็ตาม เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่าเกิด  Multicollinearity  อยา่งแน่นอน ผูศึ้กษาจึง

จะพิจารณาค่า Tolerance  ซ่ึงถา้ค่า Tolerance มีค่าเขา้ใกล ้0 (ศนูย)์ มากเท่าไร แสดงว่าตวัแปรอิสระ

หน่ึงจะมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มากข้ึนเท่านั้น และจะพิจารณาค่า VIF (Variance  

Inflation  Factors) คือถา้ค่า VIF มีค่ามากแสดงว่าแปรอิสระหน่ึงจะมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรอิสระ

อ่ืนๆ มาก คือการเกิด Multicollinearity  ซ่ึงเป็นการขดัแยง้กบัเง่ือนไขของการวิเคราะห์ถดถอยเชิง

พหุ (Multiple  Regression  Analysis) อยา่งแน่นอน (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา 2550 : 370) ดงันั้นผูศึ้กษา

จึงใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเสน้ (Linear  Regression  Analysis)  ดว้ยวิธี  Enter  เพ่ือพิจารณา

ค่า Tolerance  และ ค่า VIF  มาตรวจสอบเง่ือนไขการเกิด Multicollinearity 
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ตารางที่ 26  แสดงผลการการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น (Linear  Regression  Analysis)  ด้วยวธิี  Enter  เพือ่ตรวจสอบเงื่อนไขการเกดิ Multicollinearity 

 

ตวัแปรอสิระ 

ที่ใช้ในการศึกษางานวจิยั 

R   

Square 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

Unstandardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 
Sig. 

B 
Std. 

Error 
Tolerance VIF 

 (Constant)  0.748 
 

0.537 0.106 
  

0.000 

ค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ) (𝑥𝑥1) 0.332 0.280 0.030 0.689 1.451 0.000 

ค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้นผลสมัฤทธ์ิ)  (𝑥𝑥2) 0.209 0.149 0.026 0.623 1.606 0.000 

ค่าเฉล่ียปัจจยัสภาพแวดลอ้ม(ดา้นครูผูส้อน) (𝑥𝑥3) 0.235 0.170 0.027 0.595 1.681 0.000 

ค่าเฉล่ียปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  (𝑥𝑥4) 0.219 0.158 0.026 0.677 1.477 0.0 00 

ค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม                                                 

(ดา้นสถาบนักวดวิชา คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ                   

และบรรยากาศทางวิชาการ)  (𝑥𝑥5) 

0.171 0.094 0.020 0.662 1.510 0.000 
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จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเสน้ (Linear  Regression  Analysis)  ดว้ยวิธี  

Enter  เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการเกิด Multicollinearity  ซ่ึงจะเห็นไดว้่าค่า Tolerance  ของค่าเฉล่ีย

ปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นครูผูส้อน) (𝑥𝑥3)  =  0.595 และ Tolerance  ของค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้น

ผลสมัฤทธ์ิ)  (𝑥𝑥2) = 0.623  ปัจจยัอิสระทั้งสองตวัน้ีมีค่าเขา้ใกล ้0 (ศนูย)์  มากท่ีสุด แสดงว่าตวัแปร

อิสระทั้งสองตวัน้ีมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ในขณะเดียวกนัค่า  VIF  ของค่าเฉล่ียปัจจยั

สภาพแวดลอ้ม( ดา้นครูผูส้อน)  (𝑥𝑥3)  =  1.681  และ VIF  ของค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้น

ผลสมัฤทธ์ิ)  (𝑥𝑥2) = 1.606  มีค่ามากกว่า VIF  ของตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ   แสดงว่าตวัแปรอิสระทั้ง

สองตวัน้ีมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระทั้งสองตวั คือ 

ปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นผลสมัฤทธ์ิ)  (𝑥𝑥2) และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม( ดา้นครูผูส้อน)  (𝑥𝑥3)  ส่งผล

กระทบทาํใหเ้กิด  Multicollinearity 

อยา่งไรก็ตาม ค่า Tolerance  ของค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นเจตคติต่อการเรียน

ภาษาองักฤษ) (𝑥𝑥1) =  0.689   ค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  (𝑥𝑥4) =  

0.677  และค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม  (ดา้นสถาบนักวดวิชา คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

และบรรยากาศทางวิชาการ)   (𝑥𝑥5) =  0.662  ท่ีมีค่าห่างจาก 0 (ศนูย)์  รวมทั้งค่า VIF  ของค่าเฉล่ีย

ปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ)  (𝑥𝑥1) =  1.451   ค่าเฉล่ียปัจจยั ดา้น

สภาพแวดลอ้ม ( ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  (𝑥𝑥4) =  1.477  และค่าเฉล่ียปัจจยัดา้น สภาพแวดลอ้ม  

(ดา้นสถาบนักวดวิชา คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และบรรยากาศทางวิชาการ)   (𝑥𝑥5) =  1.510   

ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าค่าเฉล่ีย ปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นผลสมัฤทธ์ิ)  (𝑥𝑥2) และ ค่าเฉล่ีย ปัจจยั ดา้น

สภาพแวดลอ้ม(ดา้นครูผูส้อน)  (𝑥𝑥3)  ท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้นั้นอาจมีความเป็นไปไดว้่า  ปัจจยัดา้น

บุคคล (ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ) (𝑥𝑥1) , ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ( ดา้นผูป้กครองและ

เพ่ือน)  (𝑥𝑥4) และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม  (ดา้นสถาบนักวดวิชา คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

และบรรยากาศทางวิชาการ)  (𝑥𝑥5) จะไม่มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ 
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6.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปร โดยใช้วธิีการ  

วเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple  Regression  Analysis) 

 

จากกรอบแนวคิดในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี อนัประกอบดว้ยตวัแปรต่างๆ 6 ตวัแปร 

เป็นตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ (Independent ) จาํนวน 5 ตวั คือ ปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นเจตคติต่อ

การเรียนภาษาองักฤษ) (𝑥𝑥1) ปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นผลสมัฤทธ์ิ)  (𝑥𝑥2) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม(ดา้น

ครูผูส้อน)  (𝑥𝑥3)  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ( ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  (𝑥𝑥4)  และปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้ม  (ดา้นสถาบนักวดวิชา คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และบรรยากาศทางวิชาการ)   

(𝑥𝑥5)   ตวัแปรตาม ( dependent )  คือ  แรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน (Y)  ซ่ึงผู ้

ศึกษาใชว้ิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเสน้ ( Linear  Regression  Analysis)  ดว้ยวิธี  Enter  เพ่ือ

ทดสอบว่า ตวัแปรอิสระ (X) ทั้ง 5 ตวัแปร มีความสมัพนัธต่์อตวัแปรตาม (Y)  คือ แรงจูงใจใน

การศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนอยา่งไร 
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ตารางที่ 27    แสดงผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ( Multiple  Regression  Analysis)  ของ

ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษ

นอกห้องเรียน 
F 

R   

Square 

Std. 

Coefficient 

Beta 

Unstandardized 

Coefficients 
Sig. 

B 
Std. 

Error 

 (Constant)  174.73 

Sig. 

(0.000) 

0.748 
 

0.537 0.106 0.00* 

ค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นบุคคล                                                                 

(ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ) 

(𝑥𝑥1) 
0.332 0.280 0.030 0.00* 

ค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้น

ผลสมัฤทธ์ิ)  (𝑥𝑥2) 0.209 0.149 0.026 0.00* 

ค่าเฉล่ียปัจจยัสภาพแวดลอ้ม(ดา้น

ครูผูส้อน) (𝑥𝑥3) 0.235 0.170 0.027 0.00* 

ค่าเฉล่ียปัจจยัสภาพแวดลอ้ม                                                             

(ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  (𝑥𝑥4) 0.219 0.158 0.026 0.00* 

ค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม                                                    

(ดา้นสถาบนักวดวิชา คือ 

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และ

บรรยากาศทางวิชาการ)  (𝑥𝑥5) 

0.171 0.094 0.020 0.00* 

* =  ที่ระดับนัยสําคญัเท่ากบั  0.05 
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จากตาราง จะเห็นไดว้่า ปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ)  (𝑥𝑥1) 

ปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นผลสมัฤทธ์ิ)  (𝑥𝑥2) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม(ดา้นครูผูส้อน)  (𝑥𝑥3)  ปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้ม (ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  (𝑥𝑥4)  และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม  (ดา้น สถาบนักวด

วิชา คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และบรรยากาศทางวิชาการ)   (𝑥𝑥5)   มีความสมัพนัธแ์ละมีผล

ต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน (Y)  ซ่ึงสามารถสร้างสมการทางคณิตศาสตร์

ไดด้งัน้ี 

Y = 0.537 + 0.280 (𝑥𝑥1) + 0.149 (𝑥𝑥2) + 0.170 (𝑥𝑥3) + 0.158 (𝑥𝑥4)  + 0.094 (𝑥𝑥5) 

จากสมการขา้งตน้มีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square)  =  0.748  หรือคิดเป็นร้อยละ  74.8 

จากผลการวิเคราะห์เพ่ือหาความสมัพนัธข์องตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปร โดยใชว้ิธีการ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ( Multiple  Regression  Analysis)  เพ่ือใหช้ดัเจนข้ึนสามารถสรุปผล

การวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระ (X) และตวัแปรตาม (Y) ท่ีมีอิทธิพลระหว่างกนัได้

ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 28    ตารางสรุปผลการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ( Multiple  Regression  Analysis)  

ระหว่างตวัแปรอสิระ และตวัแปรตามที่มอีทิธิพลระหว่างกนั 

 

จาก 

ตารางที่ 27 

Standardized  Coefficients  Beta 
R  

Square 

Y =  0.332 (𝑥𝑥1) + 0.209 (𝑥𝑥2) + 0.235 (𝑥𝑥3) + 0.219 (𝑥𝑥4)+ 0.171 (𝑥𝑥5) 74.8 % 

 

จากตาราง สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ( Multiple  Regression  

Analysis)  ระหว่างตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามท่ีมีอิทธิพลระหว่างกนัไดว้่า ค่าสมัประสิทธ์ิการ

ตดัสินใจ (R Square)  =  0.748  ซ่ึงหมายความว่า ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัแปร มีความสมัพนัธแ์ละมี

ผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน (Y)  คิดเป็นร้อยละ  74.8  ส่วนท่ีเหลืออีก

ร้อยละ  25.2  เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดน้าํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี  และถา้หาก
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พิจารณาจาก ค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Beta)  ของตัวแปรอิสระ จะพบว่า ปัจจยัดา้น

บุคคล (ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ)  (𝑥𝑥1)  และปัจจยั ดา้นสภาพแวดลอ้ม ( ดา้นครูผูส้อน)  

(𝑥𝑥3)  มีความสมัพนัธแ์ละมีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน (Y) มากกว่าตวั

แปรอิสระตวัอ่ืนๆ และมีความสมัพนัธอ์ยูใ่นทิศทางเดียวกนั คือ มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัตวัแปร

ตาม  

6.4 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยัที่ 5  ซ่ึงมรีายละเอยีดดังนี ้

 

ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจยัท่ี 5  เพ่ือใชใ้นการทดสอบตวัแปรอิสระ และตวัแปร

ตามว่ามีความสมัพนัธก์นัหรือไม่นั้น  ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์สมมติฐานดงักล่าว โดยใชส้ถิติ

ในการทดสอบของ  Pearson  Correlation  Test  และพิจารณาจากค่า  Significant  แบบดา้นเดียว 

(One - tailed  Test) ซ่ึงแสดงผลในตารางท่ี 26 

ตารางที่ 29    ตารางแสดงผลการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยัที่ 5  

สมมตฐิานงานวจิยัที่ 5 

สถิตทิี่ใช้ 

ในการทดสอบ 

(Pearson  

Correlation) 

ค่า  

Significant 

(1 tailed) 

ปัจจยัดา้นบุคคล                                                                         

(ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ) (𝑥𝑥1) 
0.674 0.000* 

ปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้นผลสมัฤทธ์ิ)  (𝑥𝑥2) 0.644 0.000* 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม(ดา้นครูผูส้อน) (𝑥𝑥3) 0.670 0.000* 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม                                                                       

(ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  (𝑥𝑥4) 
0.600 0.000* 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม                                                               

(ดา้นสถาบนักวดวิชา คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และ

บรรยากาศทางวิชาการ)  (𝑥𝑥5) 

0.589 0.000* 

* = ที่ระดับนัยสําคญัเท่ากบั  0.01 
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สมมตฐิานงานวจิยัที่ 5 ปัจจยัจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนประกอบดว้ย 

ปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ) ปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้นผลสมัฤทธ์ิ) ปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้ม( ดา้นครูผูส้อน)  ปัจจยั ดา้นสภาพแวดลอ้ม( ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  ปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้ม(ดา้นสถาบนักวดวิชา คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ)  มี

ความสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  กรณีศึกษา  : นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ เขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

 

สมมติฐานหลกั   (𝐻𝐻0)  :  ปัจจยัจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ไม่มี

ความสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน 

สมมติฐานรอง  (𝐻𝐻1) : ปัจจยัจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน มี

ความสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน 

จากตารางพบว่า ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานงานวิจยัท่ี 5 คือ ปัจจยัจูงใจใน

การเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้นเจตคติต่อการเรียน

ภาษาองักฤษ) ปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้นผลสมัฤทธ์ิ) ปัจจยั ดา้นสภาพแวดลอ้ม( ดา้นครูผูส้อน)  ปัจจยั

ดา้นสภาพแวดลอ้ม(ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม(ดา้น สถาบนักวดวิชา คือ 

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ)  มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อแรงจูงใจในการ

เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน โดยมีท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 พบว่า  ค่า Significant ของตวัแปร

อิสระทุกตวั  = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบัระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 แสดงว่ายอมรับสมมติ

ฐานรอง (𝐻𝐻1) คือ ปัจจยัจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นบุคคล

(ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ) ปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้นผลสมัฤทธ์ิ) ปัจจยั ดา้นสภาพแวดลอ้ม

(ดา้นครูผูส้อน)  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม(ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม

(ดา้นสถาบนักวดวิชา คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ)  มีความสมัพนัธ์

เชิงบวกต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนอยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน กรณีศึกษา : 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ เขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน และเพ่ือ

ประเมินเจตคติของผูเ้ขา้ศึกษา หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ในสถาบนักวดวิชาในเขต

อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือใหส้ามารถนาํไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข และ

พฒันาไดต่้อไป เป็นการศึกษาวิจยัเชิงสาํรวจ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  นกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1-6 ท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรีและเขา้ศึกษา

ในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ ในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน 769 คน (ท่ีมา : 

แผนกทะเบียนประวติัของแต่ละสถาบนักวดวิชา)  จากการสุ่มตวัอยา่ง และการกาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยใชสู้ตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro  Yamane)  ไดจ้าํนวน =   263.13 คน ดงันั้น  ตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงประมาณเท่ากบั  300 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1   ขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ ระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษา 

รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน เป็นแบบสอบถามปลายปิด 

ส่วนท่ี  2   แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียนท่ีสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ  เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด  โดยผูว้ิจยัแบ่งเป็นดา้น

ต่างๆดงัน้ี 
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- ปัจจยัดา้นบุคคล (เจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ ) โดยการตั้งคาํถามทั้งคาํถามเชิงนิ

มาน (Positive Scale) และคาํถามเชิงนิเสธ (Negative Scale) เน่ืองจากเป็นการวดัเจตคติ ซ่ึงมีทั้งดา้น

บวก และลบ เพ่ือนาํมาถ่วงนํ้ าหนกัของคะแนนท่ีได ้ทาํใหก้ารวดัเจตคติมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

- ปัจจยัดา้นบุคคล (เคร่ืองล่อ คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน)   

- ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ครูผูส้อน)  

- ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ครอบครัว และเพ่ือน)  

- ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ทางกายภาพ และบรรยากาศทางวิชาการของสถาบนักวด

วิชา) 

- ประเมินเจตคติของผูเ้รียน หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน โดยการตั้งคาํถาม

ทั้งคาํถามเชิงนิมาน (Positive Scale) และคาํถามเชิงนิเสธ (Negative Scale) เน่ืองจากเป็นการวดัเจต

คติ ซ่ึงมีทั้งดา้นบวก และลบ เพ่ือนาํมาถ่วงนํ้ าหนกัของคะแนนท่ีได ้ทาํใหก้ารวดัเจตคติมี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ส่วนท่ี  3   แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจโดยในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ี

สถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ  เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด  

 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ทาํการวิเคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( �̅�𝑥)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  และสถิติอิงพารามิเตอร์ ( Parametric Statistic) ประกอบดว้ยการทดสอบค่าเฉล่ีย  (T-test)  

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way ANOVA)  และการวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องตวัแปรตาม

วิธีของ Pearson  Correlation  การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเสน้ ( Linear Regression Analysis) ดว้

วิธีการ Enter ในการหาค่า Tolerance และค่า  VIF  รวมทั้ง การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) 
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สรุปผลการวจิยั 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอ้มลูดา้นคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 300 คน จาํแนกเป็นเพศชายร้อยละ 44.7 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.3  ระดบัชั้นท่ี

กาํลงัศึกษามากท่ีสุด คือ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยละ 22  , ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ร้อยละ 

19.7 , ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 15.3 , ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ร้อยละ 14.7 ,  ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6  ร้อยละ 14.3 และระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษานอ้ยท่ีสุด  คือ ระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี  5  

ร้อยละ 14   เกรดเฉล่ียรวมท่ีมากท่ีสุด คือ เกรดเฉล่ียรวม  3.01 - 3.50   ร้อยละ  28 ,  เกรดเฉล่ียรวม  

2.51 - 3.00  ร้อยละ 25.3  ,  เกรดเฉล่ียรวม  3.51 - 3.99  ร้อยละ  22.3  ,    เกรดเฉล่ียรวม  2.01 - 2.50   

ร้อยละ 19  และ เกรดเฉล่ียรวมท่ีนอ้ยท่ีสุด   เกรดเฉล่ียรวม  ตํ่ากว่า  2.00   และ   เกรดเฉล่ียรวม  4.00  

ร้อยละ  2.7 เท่ากนั  รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือนท่ีมากท่ีสุด คือ รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน  

10,001 - 30,000  บาท มีจาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7  ,  รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน  

30,001 - 60,000  บาท มีจาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7  ,  รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน  ตํ่ากว่า  

10,000  บาท  ร้อยละ 18   และนอ้ยท่ีสุด คือ รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน  60,000  บาทข้ึนไป  ร้อย

ละ 6.7 

 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีสถาบนั

กวดวิชา 

 

ในการศึกษา  ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีสถาบนักวดวิชา

ภาษาองักฤษ โดยสาํรวจจากความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง  พบว่า ระดบัความคิดเห็นของกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ มี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆดงัน้ี  

 

2.1 ปัจจยัด้านบุคคล(ด้านเจตคตต่ิอการเรียนภาษาองักฤษ) 
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ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคคล(ดา้นเจตคติต่อ

การเรียนภาษาองักฤษ) โดยรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.34)  เม่ือพิจารณา

รายละเอียดของปัจจยัดงักล่าว พบว่า ระดบัความสาํคญัท่ีมากท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกถึงความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งฝึกฝนภาษาองักฤษอยา่งแทจ้ริงเพ่ือใหเ้รียนทนัเพ่ือนในชั้นเรียน (มีค่าเฉล่ีย = 3.98) 

2.2 ปัจจยัด้านบุคคล(ด้านผลสัมฤทธิ์) 

 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคคล  (ดา้น

ผลสมัฤทธ์ิ) 

โดยรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก (มีค่าเฉล่ีย = 4.03)  เม่ือพิจารณารายละเอียดของ

ปัจจยัดงักล่าว พบว่า  ระดบัความสาํคญัท่ีมากท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียนเพ่ือพฒันาตนเองใหมี้ความสามารถมากข้ึน (มีค่าเฉล่ีย = 4.18) 

2.3 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม(ด้านครูผู้สอน) 

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อปัจจยั สภาพแวดลอ้ม  ( ดา้น

ครูผูส้อน) 

โดยรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก (มีค่าเฉล่ีย = 3.70)  เม่ือพิจารณารายละเอียดของ

ปัจจยัดงักล่าว พบว่า  ระดบัความสาํคญัท่ีมากท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียน เพราะครูผูส้อนมีความเป็นกนัเอง และเอาใจใส่ต่อผูเ้รียนทุกคน  (มีค่าเฉล่ีย = 4.01) 

2.4 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม(ด้านผู้ปกครองและเพือ่น) 

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อปัจจยั สภาพแวดลอ้ม ( ดา้น

ผูป้กครองและเพ่ือน)โดยรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก (มีค่าเฉล่ีย = 3.53)  เม่ือพิจารณา

รายละเอียดของปัจจยัดงักล่าว พบว่า  ระดบัความสาํคญัท่ีมากท่ีสุด คือ สมาชิกในครอบครัวหรือ

ผูป้กครองสนบัสนุนใหก้ลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  (มีค่าเฉล่ีย = 4.07) 

2.5 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม(ด้าน สถาบันกวดวชิา คอื สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

บรรยากาศทางวชิาการ) 

ผลการศึกษาพบว่า  ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ดา้น

สถาบนั กวดวิชา คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ) โดยรวมมีความสาํคญั

อยูใ่นระดบัมาก (มีค่าเฉล่ีย = 3.75)  เม่ือพิจารณารายละเอียดของปัจจยัดงักล่าว พบว่า  ระดบั
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ความสาํคญัท่ีมากท่ีสุด คือ เทคนิคและวิธีการสอนภาษาองักฤษท่ีเขา้ใจง่ายของสถาบนักวดวิชา  ทาํ

ใหก้ลุ่มตวัอยา่งกระตือรือร้นท่ีจะเรียนยิง่ข้ึน  (มีค่าเฉล่ีย = 3.84) 

 

ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ขอ้มลูแรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีสถาบนักวดวิชา  

ภาษาองักฤษ 

ในการศึกษา  แรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีสถาบนักวดวิชา

ภาษาองักฤษ โดยสาํรวจจากความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ประเด็นดงัน้ี 

3.1  แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเกิดจากเจตคติในการ

เรียนภาษาองักฤษของขา้พเจา้ 

3.2  แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของขา้พเจา้เกิดจากความ

ตอ้งการมีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน  

3.3  แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของขา้พเจา้เกิดจาก

ครูผูส้อนของสถาบนักวดวิชา  

3.4  แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของขา้พเจา้เกิดจาก

ครอบครัวและเพ่ือนของขา้พเจา้  

3.5  แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของขา้พเจา้เกิดจาก

สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศทางวิชาการของสถาบนักวดวิชา 

ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อแรงจูงใจในการศึกษา

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ โดยรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  

(มีค่าเฉล่ีย = 3.54)  เม่ือพิจารณารายละเอียดของปัจจยัดงักล่าว พบว่า  ระดบัความสาํคญัท่ีมากท่ีสุด 

คือ แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของกลุ่มตวัอยา่งเกิดจากครูผูส้อนของ

สถาบนักวดวิชา (มีค่าเฉล่ีย = 3.93) 
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ตอนที่ 4   การประเมินเจตคติของผูเ้รียน หลงัการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีสถาบนักวด

วิชาภาษาองักฤษ 

ผลการศึกษาการประเมินเจตคติของผูเ้รียน หลงัการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ี

สถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ  พบว่า โดยรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  (มีค่าเฉล่ีย = 3.72)  เม่ือ

พิจารณารายละเอียด พบว่า  ระดบัความสาํคญัท่ีมากท่ีสุด คือ หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียน กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดรู้้สึกว่าไม่อยากเรียนวิชาภาษาองักฤษอีกเลย (มีค่าเฉล่ีย = 3.94) 

 

ตอนที่ 5   การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัดา้นคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผล

ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีสถาบนักวดวิชา  

5.1   การทดสอบสมมติฐานท่ี 1  เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ

ในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ต่อ

ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน จาํแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบว่า เพศท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษท่ีไม่แตกต่างกนั 

5.2   การทดสอบสมมติฐานท่ี 2  ระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจ

ในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีแตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ต่อ

ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน จาํแนกตามระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษา โดยภาพรวม  

พบว่า ระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจศึกษาภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี

ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

5.3   การทดสอบสมมติฐานท่ี 3  เกรดเฉล่ียรวมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีจูงใจในการ

เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีแตกต่างกนั 
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ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ต่อ

ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน จาํแนกตามเกรดเฉล่ียรวม โดยภาพรวม  พบว่า 

เกรดเฉล่ียรวมท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจศึกษาภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีระดบั

นยัสาํคญัท่ี 0.05 

5.4   การทดสอบสมมติฐานท่ี 4  รายไดผู้ป้กครองต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูง

ใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีแตกต่างกนั 

 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ต่อ

ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน จาํแนกตามรายไดผู้ป้กครองต่อเดือน โดย

ภาพรวม พบว่า รายไดผู้ป้กครองต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจศึกษา

ภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

ตอนที่ 6   ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระ ( Measures of  

Collinearity) และความสมัพนัธข์องแต่ละตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม คือ 

แรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีสถาบนักวดวิชา  

จากผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระทุกตวั พบว่า ตวัแปรอิสระแต่ละตวัแปรมี

ความสมัพนัธร์ะหว่างกนั โดยเฉพาะตวัแปรปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นผลสมัฤทธ์ิ) และปัจจยัดา้น

บุคคล (ดา้นผลสมัฤทธ์ิ)  เน่ืองจาก มีค่า  Tolerance  เขา้ใกล ้0 (ศนูย)์  มากกว่าของตวัแปรอิสระตวั

อ่ืน และในขณะเดียวกนัค่า VIF  ของปัจจยัอิสระทั้งสองตวัน้ีมีค่ามากกว่า VIF  ของตวัแปรอิสระตวั

อ่ืนๆ   ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระทั้งสองตวั คือ ปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นผลสมัฤทธ์ิ)  (𝑥𝑥2) และ

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม(ดา้นครูผูส้อน) (𝑥𝑥3)  เป็นตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธก์นั 

สาํหรับการมีความสมัพนัธ ์และการมีอิทธิพลระหว่างตวัแปรอิสระ( X) กบัตวัแปรตาม

(Y)นั้น พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ ( R Square) เท่ากบั ร้อยละ 74.8 ซ่ึงหมายความว่า ตวั

แปรอิสระ( Independent )ทั้ง 5 ตวัแปร ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นเจตคติต่อการเรียน
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ภาษาองักฤษ)  (𝑥𝑥1) ปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นผลสมัฤทธ์ิ)  (𝑥𝑥2) ปัจจยั ดา้นสภาพแวดลอ้ม( ดา้น

ครูผูส้อน)  (𝑥𝑥3)  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ( ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  (𝑥𝑥4)  และปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้ม  (ดา้นสถาบนักวดวิชา คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และบรรยากาศทางวิชาการ)   

(𝑥𝑥5) มีความสมัพนัธ ์และการมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม ( Dependent )  คือ  แรงจูงใจในการศึกษา

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน (Y)  ร้อยละ 74.8  ส่วนท่ีเหลืออีก       ร้อยละ  25.2  เกิดจากอิทธิพลของ

ตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดน้าํมาพิจารณาในการศึกษาคร้ังน้ี  และถา้หากพิจารณาจาก ค่าสมัประสิทธ์ิความ

ถดถอยมาตรฐาน ( Beta)  ของตั วแปรอิสระ จะพบว่า ปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นเจตคติต่อการเรียน

ภาษาองักฤษ)  (𝑥𝑥1)  และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ( ดา้นครูผูส้อน)  (𝑥𝑥3)  มีความสมัพนัธแ์ละมีผล

ต่อแรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน (Y) มากกว่าตวัแปรอิสระตวัอ่ืนๆ 

ในการทดสอบสมมติฐานท่ี  6  พบว่า  ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัแปร ประกอบดว้ย ปัจจยั

ดา้นบุคคล (ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ)  (𝑥𝑥1) ปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นผลสมัฤทธ์ิ)  (𝑥𝑥2) 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม(ดา้นครูผูส้อน) (𝑥𝑥3)  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  

(𝑥𝑥4)  และปัจจยัดา้น สภาพแวดลอ้ม  (ดา้น สถาบนักวดวิชา คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และ

บรรยากาศทางวิชาการ)   (𝑥𝑥5) มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกแรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียน (Y)  อยา่งมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 

เพ่ือใหผ้ลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานท่ี  6  มีความชดัเจนมากข้ึน  จะแสดงค่า 

(Pearson Correlation) ตามกรอบแนวคิดของงานวิจยัคร้ังน้ี  ซ่ึงเป็นค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์( r)  

ของแต่ละตวัแปรอิสระ ท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงระดบัความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  คือ ถา้

ตวัแปรอิสระมีค่า (r) เขา้ใกล ้ 1  มาก แสดงว่ามีความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามมากเช่นกนั มีดงัน้ี 

        ตวัแปรอิสระ (Independent)    ตวัแปรตาม( Dependent ) 

 

 ปัจจยัด้านบุคคล  
(𝑥𝑥1)  =  0.674 
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ด้านเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ   

 

 

 

 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 

ด้านครูผู้สอน  

 

 

 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 

ด้านสถาบันกวดวิชา  คอื สภาพแวดล้อมทาง  

 กายภาพและบรรยากาศ ทางวิชาการ  

 

ภาพน้ี แสดงค่า Pearson Correlation ท่ีไดจ้ากการ

ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  จาํแนกตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั

คร้ังน้ี และสรุปขอ้สมมติฐานท่ี  6  คือ ปัจจยัจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ีสถาบนั

กวดวิชาภาษาองักฤษ มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนท่ี

สถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ 

จากภาพจะเห็นไดว้่า ตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัตวัแปรตาม (Y) คือ 

แรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ท่ีสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษมากท่ีสุด คือ 

ปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ)  (𝑥𝑥1)  ค่า r = 0.674  ต่อมาคือ ปัจจยัดา้น

บุคคล (ดา้นผลสมัฤทธ์ิ)  (𝑥𝑥2) ค่า r = 0.670  ปัจจยั ดา้นสภาพแวดลอ้ม( ดา้นครูผูส้อน)  (𝑥𝑥3) ค่า r = 

0.644  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ( ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  (𝑥𝑥4) ค่า r = 0.600  และปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้ม  (ดา้นสถาบนักวดวิชา คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และบรรยากาศทางวิชาการ)  

 ปัจจยัด้านบุคคล  

ด้านเคร่ืองล่อ (ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน)  

 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 

ด้านครอบครัวและเพื่อน  

                                             

แรงจูงใจในการศึกษา

ภาษาอังกฤษนอก

ห้องเรียน                       

ในสถาบันกวดวชิา 

 

(𝑥𝑥3)  =  0.670 

(𝑥𝑥2)  =  0.644 

(𝑥𝑥5)  =  0.589 

(𝑥𝑥4)  =  0.600 

(0.523) 
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(𝑥𝑥5) ค่า r = 0.589  ตามละดบั รวมทั้งตวัแปรอิสระปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นผลสมัฤทธ์ิ)  (𝑥𝑥2)  และ

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม(ดา้นครูผูส้อน) (𝑥𝑥3) มีความสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนั 

 

การอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษางานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียน กรณีศึกษา : นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ ในเขต

อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี” สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.  ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ  ระดบัชั้นท่ีกาํลงั

ศึกษา  เกรดเฉล่ียรวม  และรายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน   

จากผลการวิจยั พบว่า :  เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษ

ในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ ในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรีท่ีไม่แตกต่างกนั    ใน

ขณะเดียวกนั  ระดบัชั้นท่ีกาํลงัศึกษา  เกรดเฉล่ียรวม  และรายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน ท่ีแตกต่าง

กนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ ในเขตอาํเภอเมือง

เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรีท่ีแตกต่างกนั 

2.  ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีเขา้

ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ ในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี  เป็นตวัแปรตน้ 

(Independent) ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร คือ 

2.1  ปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ)  (𝑥𝑥1)   โดยรวมมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความสาํคญัมากท่ีสุดต่อเจตคติท่ีว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งรู้สึกถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งฝึกฝนภาษาองักฤษอยา่งแทจ้ริงเพ่ือใหเ้รียนทนัเพ่ือนในชั้น

เรียน   และระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุดต่อเจตคติท่ีว่า กลุ่มตวัอยา่งไม่ได้ รู้สึกว่าการเรียน

ภาษาองักฤษเป็นเร่ืองยาก  อาจเน่ืองมาจาก ภาษาองักฤษคือ ภาษาสากลท่ีไดรั้บการยอมรับจาก

นานาประเทศมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นภาษาท่ีสามารถใชส่ื้อสารกบัผูค้นไดท้ัว่โลก สามารถเป็นส่ือกลาง
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ใหก้บัภาษาต่างๆ ภาษาองักฤษมีบทบาทสาํคญัมากแก่ชีวิตของคนโลกสมยัใหม่ อาทิเช่น ส่ิงพิมพ์

ต่างๆ อินเตอร์เน็ต หนงัสือท่ีเก่ียวกบัความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลย ีศิลปะ วฒันธรรม การเมือง 

เศรษฐกิจ สงัคม การคา้ ศาสนา การทูต นอกจากน้ีในชีวิตประจาํวนัของคนไทยยงัมีโอกาสพบ

ขอ้ความหรือเร่ืองราวท่ีเป็นภาษาองักฤษอยูเ่สมอ เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายช่ือร้าน ฉลากสินคา้ ฉลากยา

ท่ีแสดงแหล่งผลิตและวิธีใช ้เป็นตน้ กลุ่มตวัอยา่งจึงใหค้วามสาํคญัอยา่งมากต่อความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งฝึกฝนภาษาองักฤษอยา่งแทจ้ริง และหวงัผลต่อความรู้ท่ีจะเพิ่มข้ึน เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อ

การเรียนในชั้นเรียนอีกดว้ย  แต่ในขณะเดียวกนั  กลุ่มตวัอยา่งอาจจะรู้สึกว่า การเรียนภาษาองักฤษ

นั้นยงัเป็นเร่ืองยาก  ซ่ึงอาจเป็นผลต่อความตอ้งการในการแสวงหาความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษ

ต่อไป เพ่ือประโยชน์ของกลุ่มตวัอยา่งในอนาคต 

2.2   ปัจจยัดา้นบุคคล (ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน)  (𝑥𝑥2) โดยรวมมีความสาํคญัอยูใ่น

ระดบัมาก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความสาํคญัมากท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียนเพ่ือพฒันาตนเองใหมี้ความสามารถมากข้ึน  และระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด  คือ กลุ่ม

ตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงกบัการเรียนใน

หลกัสูตรของโรงเรียน   อาจเน่ืองมาจาก   กลุ่มตวัอยา่งอาจมีความตอ้งการ เรียนภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียน เพ่ือใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคิล

แลน ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาโดย  เดวิด  ซี แมคเคิลแลน  (David C. McClelland) ในปี พ.ศ.2503 

เป็นทฤษฎีท่ีมีความสมัพนัธก์บัทฤษฎีการเรียนรู้ ซ่ึงอยูใ่นส่วนของแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ           

(Motive Achievement)  เป็นแรงจูงใจภายในใหบุ้คคลเรียน หรือ ทาํงานท่ีมีมาตรฐาน                     

และเป็นส่ิงสาํคญัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ รวมทั้งมีความเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีแรงจูงใจของการ์ตเนอร์ 

และ       แลมเพอร์ท   (อา้งใน ถนอมศรี เหลาหา   2535 : 66) ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาต่างประเทศ  ซ่ึงอยูใ่นส่วนของ  Instrumental orientation หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดจากการท่ี

ผูเ้รียนตอ้งการเรียนภาษาต่างประเทศเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น เช่น เพ่ือใหไ้ดค้ะแนนดีข้ึน หรือเพ่ือให้

ไดง้านอาชีพท่ีดี เพ่ือท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพต่อไปเป็นตน้ 

2.3   ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (ดา้นครูผูส้อน) (𝑥𝑥3)  โดยรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความสาํคญัมากท่ีสุด คือ  กลุ่มตวัอยา่ง เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



92 

 

เพราะครูผูส้อนมีความเป็นกนัเอง และเอาใจใส่ต่อผูเ้รียนทุกคน   และระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด  

คือ ครูผูส้อนท่ีเคารพนบัถือแนะนาํชกัจูงใหข้า้พเจา้เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน อนัเน่ืองมาจาก  

ความแตกต่างดา้นคุณภาพของครูผูส้อน เช่น การครูผูส้อนมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ

เป็นอยา่งมากหรือเป็นเจา้ของภาษา   การเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  ทาํใหข้า้พเจา้ไดค้วามรู้

ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน เพราะลกัษณะหรือ  เทคนิคการสอนของครูผูส้อน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ จิราร์ด ( Girard 1979 : 100 อา้งใน นวลฉวี 2535 : 68) ไดท้าํการสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถาม 

ถามความคิดเห็นนกัเรียนชาย หญิง ซ่ึงมีอายรุะหว่าง 12-17 ปี จาํนวน 1,000 คน เก่ียวกบัลกัษณะ

ของครูท่ีตนตอ้งการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจูงใจใหน้กัเรียนอยากเรียนไดค้าํตอบ ดงัน้ี 

-  เป็นผูส้ามารถสร้างบทเรียนใหน่้าสนใจ                                                  

-  ออกเสียงไดถ้กูตอ้งชดัเจน                                                                                              

-  อธิบายชดัเจน                                                                                                                    

-  พดูภาษาองักฤษเก่ง                                                                                                         

-  แสดงความสนใจนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง                                                                            

-  ใหน้กัเรียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม                                                                     

-  มีความอดทนสูง                                                                                                            

-  ใชภ้าษาพดูอยูเ่สมอ                                                                                                          

-  มีความสามารถในการทาํใหน้กัเรียนทุกคนเรียนไดดี้                                                      

-  ใชโ้สตทศันูปกรณ์ 

รวมทั้งลกัษณะการสอนท่ีแตกต่างจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีโรงเรียน และมีผล

ก่อตั้งใจเรียน และความเขา้ใจของผูเ้รียนเป็นผลใหป้ระสิทธิภาพทางการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน  

2.4   ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (ดา้นผูป้กครองและเพ่ือน)  (𝑥𝑥4) โดยรวมมีความสาํคญั

อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความสาํคญัมากท่ีสุด คือ  สมาชิกในครอบครัวหรือ

ผูป้กครองสนบัสนุนใหก้ลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน   และระดบัความสาํคญันอ้ย

ท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งเรียนภาษา         องักฤษนอกหอ้งเรียน เพราะเพ่ือนสถาบนัเดียวกนั  หรือต่าง

สถาบนัแนะนาํชกัจูง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ความตอ้งการทางสงัคมและความรัก  (social or belonging 
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needs, love) ตอ้งการการยอมรับและมิตรภาพจากพวกพอ้ง จากครอบครัว ญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือนฝงู เป็น

ความตอ้งการทางสงัคม การสมาคมและมีความตอ้งการดา้นจิตใจมากข้ึน  ทฤษฎีแรงจูงใจของแมค

เคิลแลน ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาโดย เดวิด ซี แมคเคิลแลน  (David C. McClelland) ในปี พ.ศ.2503 

เป็นทฤษฎีท่ีมีความสมัพนัธก์บัทฤษฎีการเรียนรู้ ซ่ึงอยูใ่นส่วนของ แรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์ (Affiliation 

Motive) เป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับสุขภาพจิตใจ ร่างกายและความรู้สึกท่ีดี บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์

สูงจะเป็นคนท่ีมีความสุข  แรงจูงใจใฝ่อาํนาจ  (Power Motive) แรงจูงใจใฝ่อาํนาจมี  2 ลกัษณะ  คือ 

แรงจูงใจใฝ่อาํนาจทางบุคคล และแรงจูงใจใฝ่อาํนาจทางสถาบนัหรือทางสงัคม  แรงจูงใจใฝ่อาํนาจ

ทางสงัคมนั้นเป็นตวัตดัสิน คือ นอกจากอิทธิพลของตนเองท่ีมีผลต่อแรงจูงใจแลว้นั้น  อิทธิพลของ

บุคคลอ่ืนท่ีมีความสาํคญั หรือมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้นๆก็ยงั มีความสมัพนัธ ์และมีความ

เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเช่นกนั 

2.5   ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม  (ดา้น สถาบนักวดวิชา คือ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

และบรรยากาศทางวิชาการ)  (𝑥𝑥5)  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความสาํคญัมากท่ีสุด คือ  เทคนิคและ

วิธีการสอนภาษาองักฤษท่ีเขา้ใจง่ายของสถาบนักวดวิชา ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งกระตือรือร้นท่ีจะเรียน

ยิง่ข้ึน  และระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด คือ  การเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่ง

เขา้ใจมากข้ึน เพราะสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีของสถาบนักวดวิชา  อาจเน่ืองมาจาก ทฤษฎี

ความตอ้งการของมาสโลว ์(ฎารณีย ์แผนสมบูรณ์ 2548 :10 ; อา้งอิงจาก ดาํรงค ์วฒันา 2546)  ซ่ึงอยู่

ในส่วนของความตอ้งการทางสงัคมและความรัก  (social or belonging needs, love) ตอ้งการการ

ยอมรับและมิตรภาพจากพวกพอ้ง จากครอบครัว ญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือนฝงู เป็นความตอ้งการทางสงัคม  

การสมาคมและมีความตอ้งการดา้นจิตใจมากข้ึน 

3.  แรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีเขา้

ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ ในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี  เป็นตวัแปรตาม 

(dependent)  

จากผลการวิจยั พบว่า :  โดยรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบั

ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของกลุ่ม

ตวัอยา่งเกิดจากครูผูส้อนของสถาบนักวดวิชา  และระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด  คือ แรงจูงใจ
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โดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเกิดจากเจตคติในการเรียนภาษาองักฤษของกลุ่ม

ตวัอยา่ง และ แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของกลุ่มตวัอยา่งเกิดจาก

สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศทางวิชาการของสถาบนักวดวิชา  

4.  การประเมินเจตคติหลงัการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ ในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

จากผลการวิจยั พบว่า :  โดยรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบั

ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดรู้้สึกว่าไม่

อยากเรียนวิชาภาษาองักฤษอีกเลย  และระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด คือ  หลงัการเรียนภาษาองักฤษ

นอกหอ้งเรียน  กลุ่มตวัอยา่งไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายต่อการเรียนภาษาองักฤษ  เพราะครูผูส้อนและ

บรรยากาศในการเรียน อาจเน่ืองมาจาก  ภาษาองักฤษยงัมีความจาํเป็นต่อการเรียนรู้อยูม่าก กลุ่ม

ตวัอยา่งจึงรู้สึกว่ายงัมีความตอ้งการท่ีจะเรียนภาษาองักฤษ เพ่ือท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มตวัอยา่ง

ต่อไป แต่ในขณะเดียวกนั การเรียนรู้ภาษาองักฤษอาจก่อใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายในบางเวลา อาจเป็น

เพราะความยากต่อการเรียนรู้ หรือยากต่อความเขา้ใจ เป็นตน้ 

 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาวิจยัจะทาํใหท้ราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษา

ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนักวดวิชา เขตอาํเภอ

เมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี  เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผลงานวิจยัในคร้ังน้ี อาจเป็นผลต่อการ

จดัระบบการเรียนการสอน และปรับปรุงแผนการตลาดสู่การพฒันากลยทุธก์ารตลาดของสถาบนั

กวดวิชาในเขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

และอาจเป็นผลต่อการจดัระบบการจดัการศึกษาของไทยท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

บุคคล สงัคมและประเทศ  อยา่งไรก็ดี เพ่ือใหง้านวิจยัคร้ังต่อไปมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ผูศึ้กษาเห็นว่า 

ควรมีการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 
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1. ในการวิจยัควรทาํการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดเ้ขา้ศึกษาภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียนดว้ย เพ่ือศึกษาสาเหตุของการไม่ศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน   และเพ่ือนาํมา

เปรียบเทียบกบัความคิดเห็น รวมทั้งพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดเ้ขา้ศึกษาภาษาองักฤษนอก

หอ้งเรียน  

2. ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ควร

ศึกษาเพ่ิมเติมจากทศันคติของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งทางตรง และทางออ้ม เช่น บุคลากรของสถาบนั

กวดวิชา  ครูผูส้อนของสถาบนักวดวิชา หรือ ผูป้กครองของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นตน้ 

3. ควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  ว่าเคยมี

ประสบการณ์ดา้นการศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนมาก่อน หรือไม่ พร้อมทั้งเหตุผลในการเขา้

ศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน เพ่ือนาํผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง หรือพฒันาการ

เรียนการสอนของสถาบนักวดวิชาต่างๆ ใหมี้ความทนัสมยั และเทคนิคในการถ่ายทอดใหก้บั

นกัเรียน เพ่ือสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงใหก้บันกัเรียน โดยท่ีนกัเรียนสามารถท่ีจะนาํความรู้นั้นๆ

ไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง  

4. ควรศึกษาเพ่ิมเติมดว้ยการทาํวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษารายละเอียดในเชิงลึก ดา้น

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ท่ีเขา้

ศึกษาในสถาบนักวดวิชา เขตอาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ต่อไป 
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นราศณี  ไววนิชกุล และชูศกัด์ิ   อุดมศรี. ระเบียบวิธีวิจยั. กรุงเทพมหานคร :  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2541. 

บุญชม   ศรีสะอาด. งานวิจยัเบ้ืองตน้. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพสุ์วีริยาสาส์น, 2535. 

“รายงานสรุปโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษนอกเวลาสาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-3  

 คณะวิทยาการจดัการ.” คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลบัศิลปากร ,2550. 

ว่าท่ีร้อยตรีโยธิน  ทองชาวนา. “การศึกษาแรงจูงใจของนกัศึกษามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยในการ
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สมบูรณ์  พรรณนาภพ และ ชยัโรจน์  ชยัคาํอิน.จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์

บรรณกิจ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง...ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน กรณศึีกษา : นักเรียนมธัยมศึกษาที่

เข้าศึกษาในสถาบันกวดวชิาภาษาองักฤษ  เขตอาํเภอเมอืงเพชรบุรี  จงัหวดัเพชรบุรี 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามการวิจยัทาํข้ึนเพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูประกอบการศึกษาวิจยัของวิชา 

ระเบียบวิธีวิจยัเพ่ือการจดัการทางธุรกิจ ( 761337)  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  คณะวิทยาการจดัการ 

สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร  คาํตอบทุกขอ้ถือว่าเป็นความลบั และใช้

เฉพาะในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเท่านั้น  ผูว้ิจยัขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ณ ท่ีน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย    ลงใน    หนา้คาํตอบท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

1.  เพศ 

    ชาย       หญิง 

2. ระดบัชั้นท่ีท่านกาํลงัศึกษา 

  มธัยมศึกษาปีท่ี1     มธัยมศึกษาปีท่ี 2      มธัยมศึกษาปีท่ี  

3 

  มธัยมศึกษาปีท่ี 4    มธัยมศึกษาปีท่ี 5    มธัยมศึกษาปีท่ี  

6 

3. เกรดเฉล่ียรวม 

  ต ํ่ากว่า 2.00     2.00 – 2.50     2.51 – 3.00 

  3.01 – 3.50     3.51 – 3.99     4.00 

   

4. รายไดข้องผูป้กครองต่อเดือน 

  ต ํ่ากว่า 10,000 บาท    10,001 - 30,000 บาท 

  30,001 – 60,000 บาท   60,000 บาทข้ึนไป 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

 คาํชี้แจง : โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้แลว้   พิจารณาคาํตอบตามความรู้สึกแทจ้ริงของท่านมากท่ีสุด 

โดยทาํเคร่ืองหมาย     ลงในช่องท่ีตอ้งการ 

 

ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษ (5) 

มากท่ีสุด 

(4) 

มาก  

(3) 

ปานกลาง 

(2) 

น้อย  

(1) 

น้อยท่ีสุด  

ปัจจยัด้านบุคคล (ด้านเจตคตต่ิอการเรียนภาษาองักฤษ) 

1. ขา้พเจา้รู้สึกช่ืนชอบและมีความสุขในการเรียน 

    ภาษาองักฤษ 

     

2. ขา้พเจา้คิดว่าการเรียนภาษาองักฤษจะเป็นประโยชน์ต่อ 

0    ขา้พเจา้ 

     

3. ขา้พเจา้รู้สึกสนุกทุกคร้ังท่ีไดร่้วมกิจกรรมภาษาองักฤษ 

     เช่น เล่นเกมส์ ร้องเพลง0 เป็นตน้ 

     

4. ขา้พเจา้มัน่ใจในการแสดงออกโดยใชภ้าษาองักฤษ      

5.  ขา้พเจา้รู้สึกถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งฝึกฝนภาษาองักฤษ 

     อยา่งแทจ้ริงเพ่ือใหเ้รียนทนัเพ่ือนในชั้นเรียน 

     

6. ขา้พเจา้รู้สึกว่าการเรียนภาษาองักฤษเป็นเร่ืองยาก      

7. ขา้พเจา้ไม่กลา้สนทนาโตต้อบโดยใชภ้าษาองักฤษ      

ปัจจยัด้านบุคคล (ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

8. ขา้พเจา้เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือสามารถ 

    นาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงกบัการเรียนในหลกัสูตรของ  

    โรงเรียน 

     

9. ขา้พเจา้เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือพฒันาตนเอง 

    ใหมี้ความรู้ความสามารถมากข้ึน 

     

10. ขา้พเจา้เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือตอ้งการมี 

     ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

     

11. ขา้พเจา้เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน

ในการเรียนขั้นสูงต่อไปหรือใชใ้นการประกอบอาชีพใน

อนาคต 
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ปัจจยัจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษ (5) 

มากท่ีสุด 

(4) 

มาก  

(3) 

ปานกลาง 

(2) 

น้อย  

(1) 

น้อยท่ีสุด  

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม (ด้านครูผู้สอน) 

12. ครูผูส้อนท่ีเคารพนบัถือแนะนาํชกัจูงใหข้า้พเจา้เรียน  

      ภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน 

     

13. ขา้พเจา้เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน เพราะครูผูส้อนมี 

      ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษเป็นอยา่งมาก 

      หรือ เป็นเจา้ของภาษา  

        

14. การเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ทาํใหข้า้พเจา้ได ้

      ความรู้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน เพราะลกัษณะ หรือ เทคนิค 

      การสอนของครูผูส้อน 

     

15. ขา้พเจา้เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน เพราะครูผูส้อนมี 

      ความเป็นกนัเอง และเอาใจใส่ต่อผูเ้รียนทุกคน 

     

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม (ด้านครอบครัว และเพือ่น) 

16. สมาชิกในครอบครัวหรือผูป้กครองสนบัสนุนใหข้า้พเจา้ 

      เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน 

     

17. ขา้พเจา้เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน เพราะเพ่ือน 

      สถาบนัเดียวกนั หรือต่างสถาบนัแนะนาํชกัจูง 

     

18. การเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  ทาํใหข้า้พเจา้ไดพ้บ 

      เพ่ือนใหม่และรู้จกัการเขา้สงัคมมากยิง่ข้ึน 

     

19. ขา้พเจา้เรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียนเพ่ือตอ้งการให ้

      ผูอ่ื้นรู้จกัและเป็นท่ียอมรับในหมู่เพ่ือน 

     

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม (ด้านทางกายภาพ และบรรยากาศทางวชิาการของสถาบันกวดวชิา) 

20. การเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ทาํใหข้า้พเจา้เขา้ใจ 

      มากข้ึน เพราะสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีของ 

      สถาบนักวดวิชา  

     

21. การเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน ทาํใหข้า้พเจา้เขา้ใจ 

      มากข้ึนเพราะมีส่ือการสอนท่ีพร้อม และมีความทนัสมยั 
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22. เทคนิคและวิธีการสอนภาษาองักฤษท่ีเขา้ใจง่ายของ 

     สถาบนักวดวิชา  ทาํใหข้า้พเจา้กระตือรือร้นท่ีจะเรียน 

     ยิง่ข้ึน 

     

 

 

เจตคตขิองผู้เรียน  

หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

(5) 

มากท่ีสุด 

(4) 

มาก  

(3) 

ปานกลาง 

(2) 

น้อย 

(1) 

น้อยท่ีสุด  

การประเมนิเจตคตขิองผู้เรียน หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกห้องเรียน                                                                            

23. หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  ขา้พเจา้รู้สึกถึง 

      การเปล่ียนแปลงในดา้นทกัษะภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน 

     

24. หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน  ขา้พเจา้รู้สึกถึง 

      คุณค่าของวิชาภาษาองักฤษว่าเป็นวิชาท่ีทา้ทาย 

      ความสามารถ 

     

25. หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน    ขา้พเจา้รู้สึกมี 

      ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษมากข้ึน 

     

26. หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน    ขา้พเจา้มี 

      ความชอบและมีความพอใจในการเรียนภาษาองักฤษนอก 

      หอ้งเรียน 

     

27. หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน    ขา้พเจา้รู้สึก 

      ถึงความยากลาํบากของการเรียนภาษาองักฤษจนเกิดความ 

      ทอ้แทท่ี้จะเรียนวิชาน้ีต่อไป 

     

28. หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน    ขา้พเจา้รู้สึก 

      เบ่ือหน่ายต่อการเรียนภาษาองักฤษ เพราะครูผูส้อนและ 

     บรรยากาศในการเรียน 

     

29. หลงัการเรียนภาษาองักฤษนอกหอ้งเรียน    ขา้พเจา้ไม่ 

      รู้สึกอยากเรียนวิชาภาษาองักฤษเลย 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกีย่วกบัแรงจูงใจศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน 

 

แรงจูงใจในการศึกษาภาษาองักฤษนอกห้องเรียน (5) 

มากท่ีสุด 

(4) 

มาก  

(3) 

ปานกลาง 

(2) 

น้อย 

(1) 

น้อยท่ีสุด  

30.  แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอก 

       หอ้งเรียนเกิดจากเจตคติในการเรียนภาษาองักฤษของ 

       ขา้พเจา้ 

     

31.  แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอก 

       หอ้งเรียนของขา้พเจา้เกิดจากความตอ้งการมีผลสมัฤทธ์ิ 

       ทางการศึกษาภาษาองักฤษท่ีดีข้ึน 

     

32.  แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอก  

       หอ้งเรียนของขา้พเจา้เกิดจากครูผูส้อนของสถาบนั 

       กวดวิชา 

     

33.  แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอก 

       หอ้งเรียนของขา้พเจา้เกิดจากครอบครัวและเพ่ือน 

       ของขา้พเจา้ 

     

34.  แรงจูงใจโดยรวมในการศึกษาภาษาองักฤษนอก 

       หอ้งเรียนของขา้พเจา้เกิดจากสภาพแวดลอ้ม และ 

       บรรยากาศทางวิชาการของสถาบนักวดวิชา 

     

 

 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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