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 การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาชั้นปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาระดับของปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัว
ครูผูสอน  ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  
จังหวัดบุรีรัมย  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  
จังหวัดบุรีรัมย  และเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
6  จังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามขนาดโรงเรียน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  
จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน 383 คน  โดยการสุมอยางหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัด
บุรีรัมย  และผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษระดับชาติ (GAT) ของกรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  ปการศึกษา 2546  วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ  คาเฉลี่ย ( x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  มีความเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดาน 

ตัวครูผูสอน  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง  
 2.  ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน คือ เจตคติตอการเรียนภาษา  

อังกฤษ (X1)  สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว (log Y) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

 3.  ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนขนาดเล็กไมมีปจจัยใดสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว    
(log Y)  โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญพิเศษ ปจจัยดานเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ (X1) สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ปรับแลว (log Y)  สําหรับโรงเรียนขนาดใหญ กลยุทธทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ (X2) สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ปรับแลว (log Y)  
_________________________________________________________ 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน             บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                      ปการศึกษา 2548 
ลายมือช่ือนักศึกษา………………………………………… 
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1…………………….. 2……………………… 3………………………. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



จ 

K 44254202 : MAJOR : TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
KEY WORDS : FACTORS / ENGLISH LEARNING ACHIEVEMENT / ENGLISH 

    JIRAKOOL PIPATTANATANTISAK : A STUDY OF FACTORS AFFECTING ENGLISH 
LEARNING ACHIEVEMENT OF MATHAYOMSUKSA SIX STUDENTS IN BURIRAM PROVINCE.  
THESIS ADVISORS : ASST. PROF. SA-NGAIM TORUT, Ph.D., ASST. PROF. BAMRUNG TORUT, Ph.D., 
AND ASSOC. PROF. WATANA KAOSAL.  150 pp.  ISBN 974-464-842-2 

 
   The purposes of this research were to investigate the level of opinions regarding factors affecting 

students’ English achievement, which included teaching behavior, home environment, and school atmosphere 
and environment; to evaluate the English achievement of Mathayomsuksa Six students affected by these 
factors; and to evaluate the English achievement of Mathayomsuksa six students affected by factors related to 
the school sizes in Buriram Province. The sample which was drawn through multiple stage sampling consisted 
of 383 Mathayomsuksa six students in Buriram Province. The instruments used for collecting data were 
questionnaires which included items to investigate students’ attitude and learning strategies, teaching behavior, 
home environment, school atmosphere and environment, and English achievement Score in the National Test 
(GAT) in Academic Year 2003. Percentage, Arithmetic Mean, Standard Deviation and Stepwise Multiple 
Regression were used to analyze the data collected. 

 The research findings revealed the following:   
 1. Overall, Mathayomsuksa six students expressed opinions at a moderate level on their attitude and 

strategies for learning English, and on the teaching behavior, home environment, school atmosphere and 
environment.   

 2. A factor that affected English learning achievement of the students (log Y) (adjusted value) was 
their attitude to learning English (X1) at the 0.05 level.  

 3. With regard to the effect of school size on English achievement, in small schools, there were no 
factors that affected the students’ English achievement. In medium-sized and extra large schools, attitude to 
learning English was a factor affecting student achievement, and English-learning strategies were a factor in 
large schools.  
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี  เนื่องจากไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก                
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสงี่ยม  โตรัตน  ผูชวยศาสตราจารย ดร. บํารุง  โตรัตน  รองศาสตราจารย 
วัฒนา  เกาศัลย  ที่กรุณาใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตลอดจนแกไขปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้จน
สําเร็จดวยดี  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานเปนอยางสูง
ไว ณ โอกาสนี้ 
 กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย วัฒนา  เกาศัลย  ที่ใหความรู  คําแนะนํา  ตลอดจน
ใหความอนุเคราะหในการวิเคราะหขอมูลทางดานสถิติ  กราบขอบพระคุณ อาจารยกาญจนา  สุจิต 
และดร. อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด  ที่กรุณาเปนประธานกรรมการและผูทรงคุณวุฒิในการสอบ
วิทยานิพนธ  รวมทั้งใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ 
 กราบขอบพระคุณ ผูพัฒนาเครื่องมือวิจัยทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหแกผูวิจัยใน    
การนําเครื่องมือไปใชเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล   
 กราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 9 โรงเรียน  ตลอดจนอาจารย
ผูสอนภาษาอังกฤษทุกทานและนักเรียนทุกคน  ที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
อยางดียิ่ง  
 ขอขอบคุณ อาจารยพัชรี  จงใจงาม  อาจารยสุวิภา  ชมภูบุตร  อาจารยอุษา  มะหะหมัด  
อาจารยนุชรี  วัชนุชา  อาจารยสุนทรี  ศุทธิวรรณรักษ  อาจารยเครือวัลย  จตุพรพูลทรัพย        
อาจารยวิไลลักษณ   พัดศรีเ รือง  รุนพี่-รุนนอง   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ-
ภาษาตางประเทศ  รวมทั้งเพื่อนๆ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่มีสวน
ชวยเหลือ  แนะนําและใหกําลังใจผูวิจัยมาโดยตลอด 
 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณยายเย็น  แซหวอง  คุณพอสหะ  คุณแมประยูร  
พิพัฒนตันติศักดิ์  สมาชิกทุกคนในครอบครัว  ครอบครัวคุณธนกฤต  คุณวราทิพย  ด.ช. ปฏิภาณ  
ด.ช. กลวัชร  พันธกมล  คุณสมรวย  แจมศิริพรหม  พี่  นอง  เพื่อน  ญาติ  ที่จังหวัดบุรีรัมย  และ
อาจารยอนุสรณ  พื้นแสน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  รวมทั้งคณะครูกลุมสาระ  
การเรียนรูภาษาอังกฤษโรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม  ที่ใหความชวยเหลือในทุกๆ ดาน จนทําให
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี  คุณคาและประโยชนแหงงานวิจัยนี้  ผูวิจัยขอมอบเพื่อกราบ
บูชาบุพการีและครู-อาจารยผูประสิทธิ์ประสาทความรูทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบัน   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




