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 จิรากุล    พิพัฒนตันติศักดิ์ : การศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย (A STUDY OF FACTORS AFFECTING ENGLISH LEARNING 
ACHIEVEMENT OF MATHAYOMSUKSA SIX STUDENTS IN BURIRAM PROVINCE)  อาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ : ผศ. ดร. เสงี่ยม  โตรัตน, ผศ. ดร. บํารุง  โตรัตน และรศ. วัฒนา  เกาศัลย.  150 หนา.  ISBN 974-
464-842-2 

  
 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)  
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   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   
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 
 ภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทตอความเปนอยูของคนไทยหลายๆดานและภาษาอังกฤษ
เปนสวนหนึ่งที่นักการศึกษาเห็นความสําคัญที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหทันสมัย  เพราะ
ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางใหคนไทยใชในการติดตอส่ือสารกับสังคมโลก  เพื่อสงเสริมความเขาใจ  
อันดีในวัฒนธรรมของชาติตางๆ และเปนเสมือนกุญแจในการไขประตูเขาไปสูวิทยาการทุกแขนง  
ภาษาอังกฤษทวีความสําคัญขึ้น  ทุกวันทุกหนวยงานทั้งภาคเอกชน  ภาครัฐบาล  ภาคอุตสาหกรรม  
และภาคเกษตร  เพราะมีความจําเปนจะตองใชภาษาอังกฤษ  หนาที่หลักของสถานศึกษาโดยเฉพาะ
สถานศึกษาของรัฐจะตองปรับสภาพใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคไรพรมแดน  รัฐบาลเห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษจึงจัดใหมีการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตระดับประถมศึกษาปที่ 1         
ดวยคาดหวังวาการจัดสอนจํานวนมากปขึ้นคงจะชวยใหระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ของประชาชนชาวไทยคงจะอยูในระดับมาตรฐานสากลได กลาวคือ ส่ือสารไดคลองทั้งการฟง     
การพูด  การอานและการเขียน  รวมทั้งเขาใจวัฒนธรรมของผูใชภาษาอังกฤษไดดี (เสงี่ยม  โตรัตน 
2540 : 95)  
  วิชาภาษาอังกฤษถูกบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย  โดยมีการจัด     
การเรียนการสอนอยางเปนระบบมาเปนเวลากวาหนึ่งรอยปแลว  หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ
ไดรับการพัฒนา  ปรับปรุงไปตามกระแสของสังคมและตามพัฒนาการของวิทยาการเกี่ยวกับ     
การเรียนรูภาษามาโดยตลอด (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2539 : 1)  สําหรับหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) นั้น ไดกําหนดวัตถุประสงค
รายวิชาภาษาอังกฤษคลายกับมัธยมศึกษาตอนตน  โดยสวนใหญไดกําหนดใหนักเรียนมีทักษะ
เบื้องตนดานการเรียน ในทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียน เพื่อใชในการสื่อสารและเรียนรู
วัฒนธรรมที่สอดแทรกอยูในภาษา  รวมทั้งมีพัฒนาการใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ
กาลเทศะ  ถูกตองตามสถานการณ โดยสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคม
โลกไดอยางสรางสรรค  โดยเนนจุดมุงหมายของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีพัฒนาการ
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อยางตอเนื่องตั้งแตช้ันประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2540 : 
2-3) 
  ปจจุบันไดมีการปฏิรูประบบการศึกษา โดยมีการเริ่มใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544  ตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนไป  ในการจัดการศึกษาที่ดีนั้นตองสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจวัฒนธรรมและเทคโนโลยี  แตระบบการจัดการศึกษา
ของไทยยังไมสอดคลองกับความตองการของบุคคล  สังคมและประเทศ  เมื่อตองเผชิญกับ            
ความคาดหวังทางสังคมที ่จะทําให การศ ึกษาม ีบทบาทในการเตร ียมคนใหพรอมสําหรับ           
การแขงขันในสังคมโลกก็ยิ่งเห็นความสับสน  ความลมเหลว  และปญหาทางการศึกษามากขึ้น  
ดังมุมมองหรือทัศนะของบุคคลสําคัญตางๆ เห็นพองกันวา  การศึกษาของไทยกําลังตกอยูใน
ภาวะวิกฤติอยางยิ่ง (รุง  แกวแดง 2540 : 2)  จากรายงานการศึกษาเรื่อง “เอ็นทรานซรอนๆ   
ตนเหตุเด็กไทยยิ่งสอบคะแนนยิ่งต่ํา” โดยรายงานวา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล  สถาบันราชภัฏตางๆ เอกชน  และวิทยาลัยพยาบาล เกือบ 100 แหง  รวมกันรับนักเรียน
ผานเอ็นทรานซ ประมาณ 80,000 ราย ระหวางวันที่ 7-10 เมษายน พุทธศักราช 2546  ซ่ึง
ทบวงมหาวิทยาลัยไดเปดเผยตัวเลขสถิติคะแนนสูง-ต่ํา และคาเฉลี่ยของการทดสอบความรู      
เดือนมีนาคม  พุทธศักราช  2546  ปรากฏวาวิชาหลักที่ทุกสาขาวิชาตองสอบ  คะแนนของผูที่      
เขาสอบกวารอยละ 80  ไดไมถึง 50 คะแนน  เชน วิชาภาษาไทย เขาสอบ 147,213 คน ไดคะแนน 
ต่ํากวาครึ่ง รอยละ 87.19 วิชาคณิตศาสตร เขาสอบ 126,190 คน ไดคะแนนต่ํากวาครึ่ง รอยละ 97.28   
วิชาภาษาอังกฤษ เขาสอบ 161,672 คน  ไดคะแนนต่ํากวาครึ่ง รอยละ 83.3  จากผลของคะแนนสอบ
วัดความรูที่ออกมาแสดงใหเห็นวา มาตรฐานการศึกษาของเด็กไทยไมไดพัฒนากวาที่ผานมามากนกั 
(เอ็นทรานซรอนๆ ตนเหตุเด็กไทยยิ่งสอบคะแนนยิ่งต่ํา 2546 : 18) 
  จากขอมูลที่กลาวมา แสดงวา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ยังไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร กลาวคือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึงไดเรียน
ภาษาอังกฤษมาเปนเวลาหลายปยังไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และการที่จะใหผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ดังกลาวนั้น จะอาศัยเฉพาะ      
การเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนอยางเดียวยอมไมเปนการเพียงพอ  เพราะเวลาในแตละชั่วโมงมี
จํากัด  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษจึงมีสวนสําคัญในการพัฒนาการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานตางๆ ดวย  แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับครูผูสอนซึ่งเปนผูมีบทบาทมากที่สุด
ในการจัดการเรียนการสอน  ถาครูรูจักเลือกวิธีการสอนที่สอดคลองกับจุดประสงคของวิชา  รูจัก
คนหาเทคนิคใหมๆ มาใชในการจัดกิจกรรมเสริมดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  จะสามารถ
ชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ตามความมุงหมายของหลักสูตรได และการเรียนการสอน
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ภาษาอังกฤษในอนาคต  นักเรียนจะสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากกวาที่เปนมาในอดีตและที่เปนอยูในปจจุบัน (สุมิตรา  อังวัฒนกุล 2539)  ทั้งนี้
ภาษาอังกฤษเปนเพียงวิชาหนึ่งในหลักสูตร  มิใชเปนภาษาที่ใชในการสื่อสารทั่วไปในสังคมไทย  
การเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาใหม ผิดกับการเรียนรูภาษาที่หนึ่ง  ซ่ึงเปนการเรียนรูโดยไมมีครู 
ผูเรียนมีแรงจูงใจสูง  เพราะทราบวาตนจะสามารถไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐานได     
ถาหากสามารถใชภาษาติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  สวนการเรียนภาษาอังกฤษจะ
ประสบความสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ  นับตั้งแตกาวแรกที่กาวเขาไปใน   
ชั้นเรียน  บทบาท  ปฏิกิริยา  วิธีการสอนตางๆ เหลานี้ลวนมีความสําคัญตอบรรยากาศภายใน    
ชั้นเรียน  ตอความรู สึกของผู เรียนและตอประสิทธิภาพในการเรียนการสอนทั้งสิ ้น (รุ งนภา        
นุตราวงศ 2541 : 74) และจากการประเมินพบวา ครูจํานวนมากขาดความเขาใจในหลักสูตร      
อีกทั้งไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน และการเตรียมการสอน  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเร ียนจึงคอนขางต่ํา   ผลการสํารวจผลสัมฤทธิ ์การเร ียนของนักเร ียน            
ชั้นมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2540  ปรากฏดังนี้  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน     
ผลการเรียนต่ํากวา 2.00 รอยละ 55.01 ผลการเรียนสูงกวา 2.00 รอยละ 44.99  สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลการเรียนต่ํากวา 2.00 รอยละ 58.91  ผลการเรียนสูงกวา 2.00            
รอยละ 41.09  จะเห็นวา  ผลการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษา  ทั้งระดับมัธยมตน
และมัธยมปลาย  มีผลการเรียน ต่ํากวา 2.00 นั้น มีจํานวนมากกวานักเรียนที่มีผลการเรียน 2.00  
ขึ้นไป (อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 2542 : 69-73) 
   จากผลการศึกษา เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เปนภาษาตางประเทศ จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายไดนั้น  สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2539 : 41-53 )  พบวา มีปจจัยที่สําคัญ 4 ประการ 
ดวยกันคือ ปจจัยที่เกี่ยวกับผูเรียน  ปจจัยดานการเรียนการสอน  ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางบาน 
และปจจัยดานสภาพแวดลอมทางโรงเรียน  สอดคลองกับ จาโคโบวิทส (Jakobovits 1971 : 103-
115)  ซ่ึงไดศึกษาปจจัยที่ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพคือ  (1) ปจจัยดานการสอน ไดแก 
คุณภาพครู  โอกาสทางการเรียนของผูเรียน  และเกณฑการประเมิน  (2) ปจจัยดานตัวผูเรียน ไดแก 
ความสามารถที่จะเขาใจการสอน  ความถนัด  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ทัศนคติที่ดีตอครู  และกลยุทธ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  (3) ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ความยึดมั่นในภาษาตน  
องคประกอบทางภาษาตน และภาวะสองวัฒนธรรมในสังคม  ในสวนของ การดเนอรและแลมเบิรท 
(Gardner and Lambert 1972 : 1-136) ซ่ึงศึกษาและวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ ไดแก เจตคติตอครูผูสอน  เจตคติตอเนื้อหาวิชาที่เรียน  แรงจูงใจ  ความถนัดทางภาษา   
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การสงเสริมจากบิดา มารดา  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ระดับสติปญญา  นิสัยในการเรียน  เพศ  ความรูเดิม  
เวลาที่ใชในการเรียน  คุณภาพในการสอน  และโอกาสในการเรียนรู  ในขณะที่ วอลเบิรก (Walberg 
1989 : 149-150)  ผูตั้งทฤษฎีผลผลิตทางการศึกษา (a theory of educational productivity) ใหความเห็นวา 
ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งทางตรงและทางออม คือ (1) ปจจัยดาน
คุณลักษณะของตัวผูเรียนซึ่งประกอบดวยผลสัมฤทธ์ิเดิม  เจตคติตอการเรียน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ    
(2) ปจจัยดานการเรียนการสอนประกอบดวย  พฤติกรรมการสอนของครูและกลยุทธใน  การเรียนของ
นักเรียน  (3) ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน ไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางบาน และ
สภาพแวดลอมทางโรงเรียน   
  จากผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของเหลานี้  กัลยา  อินทรสาร (2540 : 8) ไดสรุปไววา  
ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี 4 ดาน คือ  
  1.  ปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยที่มาจากตัวผูเรียน  ทั้งดานสติปญญา  และปจจัยที่ไมใช
ดานสติปญญา 
  2.  ปจจัยดานครูผูสอน ไดแกปจจัยตางๆ ที่มาจากตัวครู 
  3.  ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางครอบครัว คือ ปจจัยที่มาจากสภาพแวดลอมทางครอบครัว 
  4.  ปจจัยดานโรงเรียน คือ สภาพแวดลอมทางกายภาพ และบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน   
  ทฤษฎีการเรียนภาษาอังกฤษเนนวาการเรียนสวนใหญที่ประสบความลมเหลว เพราะ
ขาดปจจัยใดปจจัยหนึ่งดังกลาว  อยางไรก็ตาม ปญหาที่พบในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ทั่วไป  ถึงแมวารัฐบาลจะมีความพยายามพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนโดยให
ความสําคัญตอทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดังผลการวิจัยของพิณทิพย  ทวยเจริญ (สารปฏิรูป 
2542, อางถึงใน สุจินดา มวงมี  2545 : 15)  พบวา เด็กไทยทั้งชายและหญิงอายุ 8-11 ป  แสดงถึง  
ความพรอมและศักยภาพที่จะเรียนรู การพูดและการอานภาษาอังกฤษไดดี  แตยังมีขอบกพรองที่
เราตองยอมรับเพื่อหาทางแกไขกันตอไป  ทั้งนี้เพราะมีรายงานเมื่อเร็วๆ นี้วา  นักเรียนมัธยมตนและ
ปลายเพียงรอยละ 36.78 และรอยละ 30.90 ตามลําดับไดเกรดอยูในระดับผาน (เกรด 2.0 จาก
คาสูงสุด 4.0)  รายงานดังกลาวยังไดระบุสาเหตุสําคัญเบื้องตนของปรากฏการณที่เกิดขึ้น       
รวมไปถึงสาเหตุที่หนึ่ง คือ การที่ครูผูสอนภาษาอังกฤษมีภาระการสอนมากเกินไป (ภาระของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษสอนระหวาง 16-20 ชั่วโมงตอสัปดาห)  สาเหตุที่สอง คือ ครูสวนใหญ
สอนโดยไมมีแผนการสอนที่เปนมาตรฐาน และสาเหตุสุดทายคือ มีครูจํานวนมากที่ยังขาด
ทักษะ  วิธีการ และการถายทอดที่เหมาะสม  การเรียนสวนใหญยังใชวิธีสอนแบบฟง-พูด 
(Audio-Lingual Method) ซึ่งยังเนนการฟง  การออกเสียง และวิธีสอนแบบแปล (Grammar 
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Translation) ซึ่งเนนไวยากรณ  คําศัพท  การอาน  และการเขียน  ซึ่งแสดงใหเห็นวา  นักเรียน
ไมไดฝกทักษะการสื่อสาร  ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการเรียนการสอนปจจุบัน  จึงมีลักษณะเปน
การ “สอนได” สวนจะใช “สื่อสารได” หรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง ทําใหทราบวาปจจัยเกี่ยวกับ    
การเรียนการสอนนั้น ทางดานตัวครูและวิธีการสอนก็มีผลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของนักเรียน
ดวย  ซ่ึงสอดคลองกับ เสงี่ยม  โตรัตน (2533)  ศิกานต  เพียรธัญญกรณ (2539)  กัลยา  อินทรสาร 
(2540) และนุชนาฎ  วรยศศรี (2544) ที่วา ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูภาษาอังกฤษประกอบดวย 
ปจจัยดานที่หนึ่ง คือ ปจจัยดานผูเรียน ไดแก เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  และกลยุทธใน      
การเรียนภาษาอังกฤษ ปจจัยดานที่สอง คือ ดานตัวครูผูสอน ไดแก พฤติกรรมการสอนของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ  ปจจัยดานที่สาม คือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางครอบครัว ไดแก การสงเสรมิ
การเรียนภาษาอังกฤษของทางครอบครัว  และปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางโรงเรียน ไดแก 
สภาพแวดลอมทางกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียนนั้น  มีผลตอผลสัมฤทธิ์ใน     
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  สําหรับจังหวัดบุรีรัมยเปนจังหวัดหนึ่งในสิบเกาจังหวัดที่ตั้งอยูทางภาคตะวันออก          
เฉียงเหนือของประเทศไทย  ซ่ึงมีอาณาเขตอยูทางตอนลางของภาคนี้  อาณาเขตบางสวนติดชายแดน
ของประเทศกัมพูชา  และมีสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของจังหวัด คือ ปราสาทหินเขาพนมรุง  
ปราสาทหินเมืองต่ํา เปนตน  ซ่ึงมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมาเยี่ยมชมสถานที่  
ทองเที่ยวดังกลาว  ทําใหนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนในชุมชนจําเปนตองเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสามารถสนทนากับนักทองเที่ยวชาวตางชาติและสามารถตอนรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติจากประเทศตางๆ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่ดังกลาวได  สําหรับโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา 2546 มีทั้งสิ้นจํานวน 67 โรงเรียน  โดยแบงขนาดของ
โรงเรียนออกเปน 4 ขนาด คือ ขนาดใหญพิเศษ  ขนาดใหญ  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  มีนักเรียน
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึงในการปฏิบัติการสอน
ภาษาอังกฤษนั้นจะปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานของกรมสามัญศึกษา โดยในแตละโรงเรียนจะ
ประสบปญหาและอุปสรรคแตกตางกันออกไป ตามสภาพ ขนาดของโรงเรียน  จากรายงานผล
การศึกษาของผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนระดับชาติ (National Test) ในปการศึกษา 2544 
ดานความถนัดทางการเรียน (SAT) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กรมวิชาการไดดําเนินการจัดสอบ  
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544  โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยรวมทั้งฉบับ เทากับรอยละ 40.00  เมื่อแยก
วิเคราะหแตละดาน คือ ดานคํานวณเทากับ รอยละ 41.70  ดานวิเคราะหเทากับ รอยละ 39.60  และ
ดานภาษาเทากับ รอยละ 39.70  ซ่ึงต่ํากวาปการศึกษา 2543 เล็กนอย (รอยละ 0.5)  ซ่ึงเปนคะแนน
คอนขางต่ํา (สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 2545 ข : 1) 
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  ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษจึงสนใจที่จะทําการศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย    
มีจํานวนทั้งหมด 9,199 คน  เพื่อทราบถึงระดับปจจัยดานตัวผูเรียน  ดานตัวครูผูสอน                  
ดานครอบครัว  และปจจัยดานโรงเรียน  วาปจจัยใดที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนไดมากที่สุด  จากผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนการสงเสริมใหครูไดนําไปปรับปรุง  
พัฒนาการสอน  จัดบรรยากาศทางวิชาการเพิ่มเติม  และเพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ผลการวิจัยคร้ังนี้คงจะเปนประโยชนแก
สถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย  ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกๆ ฝาย  สําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
เปนขอมูลในการวางแผน  ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
      1.  เพื่อศึกษาระดับของปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครู  ปจจัยดานครอบครัว     
และปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย   
 2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย 
 3.  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียน            
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
  
ปญหาของการวิจัย 
             1. ปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครูผูสอน  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  อยูในระดับใด 
 2. ปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครูผูสอน  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในโรงเรียน ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย หรือไม 
 3. ปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครู  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในโรงเรียน ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  จําแนกตามขนาดโรงเรียนแตกตางกันหรือไม 
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สมมติฐานของการวิจัย   
 1.  ปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครูผูสอน  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในโรงเรียน ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย 
 2.  ปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครูผูสอน  ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  จําแนกตามขนาด
โรงเรียนแตกตางกัน 
   
ขอบเขตการวิจัย 
   1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน 9,199 คน         
ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2546  
  2. กลุมตัวอยาง  การดําเนินการเลือกกลุมตัวอยางผูวิจัยดําเนินการโดยการสุมอยาง
หลายขั้นตอน (multiple stage sampling) โดยใชวิธีการจับสลากเลือกโรงเรียนและกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางตามตารางการสุมตัวอยางของยามาเน (Yamane 1973, อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน 
2534 : 284)  ไดกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย        
โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 383 คน จากนักเรียนทั้งหมด 9,199 คน  
จาก 67 โรงเรียน  มีการแบงขนาดโรงเรียนมัธยมศึกษาตามสัดสวนที่กรมสามัญศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย กําหนดไวดังตอไปนี้ (สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 2545 ข : 2) 
 2.1 โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  นักเรียนจํานวน 2,500 ขึ้นไป  มีจํานวน 4 โรงเรียน 
 2.2  โรงเรียนขนาดใหญ  นักเรียนจํานวน 1,500-2,499 คน  มีจํานวน 8 โรงเรียน 
 2.3  โรงเรียนขนาดกลาง  นักเรียนจํานวน 500-1,499 คน  มีจํานวน 33 โรงเรียน 
 2.4  โรงเรียนขนาดเล็ก  นักเรียนจํานวน 1-499 คน  มีจํานวน 22 โรงเรียน 
 
 การสุมนักเรียนกลุมตัวอยางไดทั้งหมด 383 คน  โดยมีวิธีการสุมดังขั้นตอนตอไปนี้ 
 ขั้นท่ี 1  จัดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัด
บุรีรัมย  โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย  โดยแบงตามขนาดโรงเรียนทั้งสิ้น 67 
โรงเรียน 
 ขั้นท่ี 2  สุมโรงเรียนแตละขนาด โดยการสุมอยางหลายขั้นตอน (multiple stage 
sampling)  โดยวิธีจับฉลาก ไดโรงเรียนจํานวน 9 โรงเรียน 
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 ขั้นท่ี 3  สํารวจจํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  โรงเรียนใน
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมยในแตละโรง  ไดนักเรียนทั้งหมด 9,199 คน   
 ขั้นท่ี 4  สุมตัวอยางนักเรียนจากขั้นที่ 3  โดยการสุมอยางหลายขั้นตอน (multiple stage 
sampling)  โดยใชขนาดตัวอยางตามตารางยามาเน  ไดนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 383  คน    จาก 
9 โรงเรียน  รายละเอียดดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1  จํานวนกลุมตัวอยาง 
เลขท่ี โรงเรียน ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียนชั้น ม.6 กลุมตัวอยาง 

1 บุรีรัมยพิทยาคม ใหญพิเศษ 616 92 
2 ภัทรบพิตร ใหญ 222 48 
3 สตึก ใหญ 260 48 
4 บัวหลวงวิทยาคม กลาง 214 40 
5 เมืองตลุงพิทยาสรรพ กลาง 180 39 
6 รมยบุรีพิทยาคม กลาง 143 39 
7 คูเมืองวิทยาคม กลาง 155 39 
8 กลันทาพิทยาคม เล็ก 43 22 
9 กนกศิลป เล็ก 22 16 

รวม 1,855 383 
 

                  3.  ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก    
                        3.1  ตัวแปรตน (Independent variables) ซ่ึงประกอบดวย 
     3.1.1 ปจจัยดานตัวผูเรียน ไดแก เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  และกลยุทธ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ    
    3.1.2 ปจจัยดานตัวครูผูสอนภาษาอังกฤษ ไดแก พฤติกรรมการสอนของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
      3.1.3 ปจจัยดานครอบครัว ไดแก การสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว  
   3.1.4 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน  
  3.2  ตัวแปรตาม (Dependent  variable) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย 
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ขอตกลงเบื้องตน 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา
2546  ในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชคะแนนที่ไดจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษ (General 
Attitude Test : GAT) ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
  ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศพัททีใ่ชในการวิจยั ดังนี ้
 1. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนของจังหวัด
บุรีรัมย ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2546 
 2. ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หมายถึง ปจจัย
ตางๆ ที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกัน ไดแก 
  2.1 ปจจัยดานตัวผูเรียน คือ เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  กลยุทธทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
  2.2 ปจจัยดานตัวครูผูสอนภาษาอังกฤษ คือ พฤติกรรมการสอนของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ 
  2.3 ปจจัยดานครอบครัว คือ การสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว 
  2.4 ปจจัยดานโรงเรียน  สภาพแวดลอมทางกายภาพ  และบรรยากาศทางวิชาการของ
ทางโรงเรียน 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจาก        
การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนภาษาอังกฤษ(General Attitude Test : GAT) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ ที่เรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดบุรีรัมย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 
 4. เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง คาที่ไดจากการวัดเจตคติ  โดยผูวิจัยไดขอ
อนุญาตใชแบบสอบถามของ นุชนาฏ  วรยศศรี (2544) จํานวน 15 ขอ และแบบสอบถามของ 
อัจฉรา  วงศโสธร(2544) จํานวน 10 ขอ  นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยของเสงี่ยม  โตรัตน 
(2533 : 59-63) และไดสรางขอคําถามเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 14 ขอ รวมทั้งหมด 39 ขอ  ประกอบดวย  
เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  ดานวิชาและกิจกรรมนอกชั้นเรียน จํานวน 28 ขอ  ดานครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 6 ขอ และดานชาวตางชาติ จํานวน 5 ขอ  โดยแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 
5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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 5.  กลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง คาที่ไดการวัดกลยุทธในการเรียน
ภาษาอังกฤษดานตางๆ ของนักเรียน  ผูวิจัยไดขออนุญาตใชแบบสอบถามของ โตรัตน (Torut 1994 
: 134-137) จํานวนทั้งหมด 50 ขอ ประกอบดวย กลยุทธดานการจํา จํานวน 8 ขอ  กลยุทธดานปญญา  
จํานวน 12 ขอ  กลยุทธดานการใชขอมูลชดเชย จํานวน 7 ขอ  กลยุทธดานอภิปญญา จํานวน 9 ขอ     
กลยุทธดานจิตพิสัย จํานวน 8 ขอ  และกลยุทธดานสังคม จํานวน 6 ขอ  โดยแบงระดับความคิดเห็น
ออกเปน 5 ระดับ คือ บอยมาก  บอยพอสมควร  บางครั้งบางคราว  นานๆ คร้ัง  และไมเคย   
 6.  พฤติกรรมการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง คาที่ไดจากการวัด
พฤติกรรมการสอนของครู  ซ่ึงเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษ  ที่เอื้ออํานวย
ใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด  ผูวิจัยไดขออนุญาตใชแบบสอบถามของ กัลยา  
อินทรสาร (2540 : 130-132) จํานวน 30 ขอ  ประกอบดวย  การติดตอส่ือสาร จํานวน 3 ขอ              
การวางแผนและเตรียมการสอน จํานวน 4 ขอ  การอธิบาย  การสาธิตและการใชส่ือการสอน จํานวน      
3 ขอ  การถามคําถาม จํานวน 3 ขอ  การมอบหมายงาน จํานวน 3 ขอ  การจัดการในหองเรียน จํานวน     
3 ขอ  การจูงใจและเสริมแรง จํานวน 4 ขอ  การใหขอมูลปอนกลับและการแกไขใหถูกตอง จํานวน 3 
ขอ  การประเมินของครูผูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 4 ขอ  โดยแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 
ระดับ คือ การปฏิบัติของครูผูสอนภาษาอังกฤษอยูในระดับมากที่สุด  ระดับมาก  ระดับปานกลาง  
ระดับนอย  และระดับนอยที่สุด 
 7.  การสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว หมายถึง คาที่ไดจากการวัดการสงเสริม     
การเรียนของทางครอบครัว  ซ่ึงเกี่ยวกับการกระทําหรือกิจกรรมของบิดา  มารดา  หรือผูปกครอง      
ที่สงเสริมสนับสนุนนักเรียน  จํานวน 25 ขอ  ประกอบดวย  สงเสริมการทํากิจกรรมนอกชั้นเรียน 
จํานวน 8 ขอ  สงเสริมในการเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ขอ  และดานสื่อ-วัสดุอุปกรณ
ภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ขอ  และดานขวัญกําลังใจ จํานวน 7 ขอ  โดยแบงระดับความคิดเห็น
ออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 8.  บรรยากาศทางวิชาการ หมายถึง คาที่ไดจากการวัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
บรรยากาศทางวิชาการ  ส่ิงอํานวยความสะดวกที่ครูหรือทางกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
หรือทางโรงเรียนจัดให  เพื่อใหนักเรียนสนใจที่จะเรียนรูภาษาอังกฤษ    ซ่ึงขอความในมาตราวัดมี
จํานวน 25 ขอ  ประกอบดวย  สภาพแวดลอมทางกายภาพ จํานวน 10 ขอ  บรรยากาศทางวิชาการ 
จํานวน 15 ขอ  โดยแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ คือ ระดับการปฏิบัติงานของทาง
โรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด  ระดับมาก  ระดับปานกลาง  ระดับนอย  และระดับนอยที่สุด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
          การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครูผูสอน  ปจจัยดาน
ครอบครัว  ปจจัยดานโรงเรียน ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  สรุปเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยไดดังแสดงในแผนภูมิที่ 1  
 
ตัวแปรตน                                                                                                          ตัวแปรตาม 
 
 ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนภาษาอังกฤษ (X) 
 

   
 ปจจัยดานตัวผูเรียน   
 - เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ (x1)  
 - กลยุทธทางการเรียนภาษาองักฤษ (x2)  
   
 ปจจัยดานตัวครูผูสอน   
 - พฤติกรรมการสอนของครูผูสอน

ภาษาอังกฤษ (x3) 
 

   
 ปจจัยดานครอบครัว   
 - การสงเสริมการเรียนของทางบาน (x4)  
   
 ปจจัยดานโรงเรียน   
 - สภาพแวดลอมทางกายภาพและ   
  บรรยากาศทางวิชาการ (x5)  
   
 
แผนภูมิที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน

ภาษาอังกฤษ 
(Y) 
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บทท่ี 2 

 
เอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องตางๆ     
โดยนําเสนอเปนลําดับดังนี้ 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
  1.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์     
  1.2  องคประกอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
  1.3  ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
  1.4  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  1.5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
 1.6 ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
     1.7  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (National Test) 
 2.  ปจจัยที่สงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
  2.1  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจยัที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของบลูม (Bloom)  
  2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของคลอสไมรเออร 
(Klausmier) 
  2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิของจาโคโบวิทส  
(Jakobovits) 
  2.4  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของการดเนอรและ       
แลมเบิรท (Gardner and Lambert)   
 3.  ปจจัยดานตัวผูเรียน   
  3.1  ดานเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศ 
   3.1.1  ความหมายเจตคติ 
   3.1.2  ความสําคัญเจตคติ 
   3.1.3  องคประกอบของเจตคติ 
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   3.1.4  การวัดเจตคติ 
  3.2  ดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
   3.2.1  ความหมายกลยุทธการเรียนรู 
   3.2.2   องคประกอบของกลยุทธการเรียนรู 
 4.  ปจจัยดานตัวครูผูสอน 
  4.1  องคประกอบดานพฤติกรรมการสอน    
 5.  ปจจัยดานครอบครัว 
  5.1  ดานการสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว 
 6.  ปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน 
 7.  เอกสารและงานวิจัยภายในประเทศและตางประเทศ 
  7.1  งานวิจยัเกีย่วกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
  7.2  งานวิจยัเกีย่วกับเจตคติทีส่งผลตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
  7.3  งานวิจยัเกีย่วกับกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
  7.4  งานวิจยัเกีย่วกับพฤติกรรมการสอนของครูผูสอน 
  7.5  งานวิจยัเกีย่วกับการสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว 
  7.6  งานวิจยัเกีย่วกับสภาพแวดลอมทางกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ 
 
    1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนจะมีคุณภาพเพียงใดนั้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละ
วิชาเปนตัวหนึ่งที่เปนเกณฑที่ช้ีวัด  ถานักเรียนในโรงเรียนใดที่ทําการสอบวัดผลสัมฤทธิ์แลวได
คะแนนอยูในชวงคะแนนที่สูง  แสดงใหเห็นวา การจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นมีคุณภาพที่ดี      
แตในทางตรงกันขาม ถานักเรียนในโรงเรียนใดที่ทําการสอบวัดผลสัมฤทธิ์แลวไดคะแนนอยู
ในชวงคะแนนที่ต่ํา  แสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นมีคุณภาพที่ต่ํา  ดังนั้นใน   
การจัดการศึกษาจึงมุงเนนในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 
1.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ 
 การเรียนการสอนในปจจุบันครูผูสอนจะประเมินผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุ
จุดประสงคการเรียนหรือไมนั้น  สวนหนึ่งของการประเมิน ไดจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทาง    
การเรียนของนักเรียน ดังนั้น ในสภาพปจจุบันจึงเปนสิ่งที่นาศึกษาวา มีปจจัยใดบางที่สงผลตอ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตกตางกัน  ปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกัน และมีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (achievement) เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จหรือ   
ความลมเหลวของการจัดการศึกษา ดังนั้น นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานจึงถือเปนหนาที่
สําคัญที่จะศึกษาและวิจัย เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 
 มีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายไวหลากหลาย ดังนี้ ฮูเซ็นและโพสเทิลธเวท 
(Husen and Postlethwaite 1985 : 35) ไดใหความหมายวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนผลสะทอน
ของความรอบรูและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางที่ทักษะและความรูกําลังพัฒนา 
สําหรับ อายสเนคและไมลี (Eysneck and Meili 1972 : 90) กลาววา หมายถึงขนาดของความสําเร็จที่
ไดจากการทํางานที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงอาจเปนผลของการกระทําที่อาศัย
ความสามารถของรางกายและสมอง  สวน กูด (Good 1973 : 7) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ 
(achievement) วาหมายถึง ความสําเร็จ (accomplishment) ความคลองแคลว  ความชํานาญใน 
การใชทักษะหรือการประยุกตใชความรูตางๆ สําหรับความหมายคําวา “ผลสัมฤทธิ์ทาง              
การเรียน” (academic achievement) หมายถึง ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตางๆ ที่
ไดเรียนมาแลว  ซ่ึงไดจากผลการทดสอบของครูผูสอนหรือผูรับผิดชอบในการสอน หรือทัง้สองอยาง
รวมกัน  
 กลาวโดยสรุปแลว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความคลองแคลว  ความชํานาญ 
ในการใชทักษะหรือการประยุกตใชความรูตางๆ คุณลักษณะและความสามารถของการเรียนรูที่เกิด
จากการฝกฝน  อบรม  หรือเกิดจากการสอนและสามารถตรวจวัดได  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปนดัชนีช้ีวัดที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 
1.2  องคประกอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจอยางมากในวงการการศึกษา  แต
เปนเรื่องที่มีความยุงยากและซับซอนมาก  เพราะมีองคประกอบหรือปจจัยตางๆ มากมายที่เปน    
ตัวแปรที่ผสมผสานกัน  ซ่ึงอาจสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน สุมิตรา   
อังวัฒนกุล (2539 : 41-53) ไดสรุปปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยแบงออกเปน 4 
ปจจัย ดังนี้ 
 1. ปจจัยเกี่ยวกับตัวผูเรียน  จากแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม (Behavioral  
psychologists) เชื่อวา คนเราทุกคนสามารถที่จะเรียนรูทุกสิ่งทุกอยางไดถามีตัวกระตุนและการเสริมแรง 
การเรียนรูจึงเปนกระบวนการดานกลไกที่ถูกควบคุมจากสิ่งตางๆภายนอก  แตนักจิตวิทยากลุม
ความคิด ความเขาใจ (Cognitive psychologists) เชื่อวา ผูเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู  
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ความรูและสติปญญา  ตลอดจนกระบวนการเรียนรูของผูเรียนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดตอผลสัมฤทธิใ์น
การเรียน  ครูเปนเพียงผูรับผิดชอบในการสอนแตนักเรียนเปนเพียงผูรับผิดชอบในการเรียน 
 2.  ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอนภาษาในโรงเรียน  มิไดขึ้นอยูกับ
ปจจัยเกี่ยวกับตัวผูเรียนหรือการเรียนการสอนเทานั้น 
 3.  สภาพแวดลอมโดยทั่วๆ ไป  สภาพแวดลอมทางครอบครัว  และสภาพแวดลอมที่
ไมไดเกิดจากตัวผูเรียนเอง 
 4.  ปจจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน  และปจจัยที่เกี่ยวกับบริบทการเรียนการสอน      
ปจจัยนี้รวมถึงปจจัยดานตัวผูสอน  ดานกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน  และ      
ดานจุดมุงหมายของการสอน 
 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539 : 1-53) ไดสรุปเพิ่มเติมวา ปจจัยที่สําคัญตอกิจกรรมการเรียน
การสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนมี 3 ปจจัย คือ 
 1.  ปจจัยดานตัวผูสอน (Teacher variable) ผูสอนเปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะให
ความรู  ครูจะตองเขาใจเรื่องของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน  ครูตองมีความรู
ความสามารถ ประสบการณมาก  ทราบแนวการสอนที่ดี  และมีศรัทธาตอการประกอบอาชีพครู
ยอมจะสอนนักเรียนใหไดรับความรู ประสบการณเปนอยางดี  ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับวิธี      
การสอนตางๆ จะชวยเพิ่มพูนความรู  และประสบการณของครูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงจะ
สงผลตอเนื่องไปถึงประสิทธิภาพที่นาพอใจของนักเรียนดวย  นอกจากนี้ครูเปนผูตั้งจุดประสงค 
ประยุกตเนื้อหาในบทเรียน พัฒนาหลักสูตร เตรียมแผนการสอน  กําหนดพฤติกรรมในชั้นเรียน        
สรางมาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักเรียน  
 2.  ปจจัยดานการสอน (Instructional variable) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและรวมกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกชั้นเรียน  เพื่อใหผูเรียนประสบ     
ความสําเร็จในการเรียน  ทั้งนี้จะสอนโดยเนนเนื้อหาและการจัดการจัดกิจกรรมทุกดานที่จะพัฒนา
เกี่ยวกับวิชาเรียน 
 3.  ปจจัยดานสังคม (Social variables) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับบริบททางสังคม เชน 
การเปนสวนหนึ่งของสังคมที่พูดภาษาอังกฤษ  การสนับสนุนทางการเรียนของครอบครัว            
สรุปโดยรวมไดวา ปจจัยในการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สองนั้นได
มีผูศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเรียนหลายดาน เชน ดานผูเรียน  ดานครอบครัว  
ดานการเรียนการสอน  และดานสังคม  ซ่ึงสอดคลองกับกรอบของการประเมินผลในชั้นเรียนของ  
เจนเนสและอพัเชอร (Genesse and Upshur 1996 : 15) ที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน ดังแผนภมูิ
ตอไปนี ้
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ปจจัยการนําเขา 

 

 

 

 

 

 
 
แผนภูมิที่ 2  การประเมินผลในชั้นเรยีน  
ที่มา : Genesse and Upshur, Chassroom-Based Evaluation Second Language Education  
(Cambridge : Cambridge University Press, 1996), 15. 
 
 จากแผนภูมิที่ 2  แสดงใหเห็นวา ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน ไดแก 
ปจจัยดานตัวผูเรียน เชน เจตคติของผูเรียน  ดานความตองการและสามารถของผูเรียน  เวลาใน   
การเรียนการสอน  ปจจัยดานตัวครูผูสอน เชน ครูผูสอนตองทําจุดประสงคในการสอน  มี          
การวางแผนและเตรียมตัวในการสอน  ดานความสามารถในการสอนของครู   กิจกรรมในการสอน
ของครู  รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน  สวนดานการสนับสนุนของ
ครอบครัวใน   การเรียนของตัวผูเรียน  และสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน แหลงขอมูลตางๆ ทั้ง
ในและนอกโรงเรียนนั้นจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตัวผูเรียน 

 1.3  ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมหีลากหลาย ดังเชน อุทุมพร  จามรมาน (2535 :  
1-9) ไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ออกเปน 3 ดาน ดังนี ้
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานสมอง จําแนกออกเปน 6  ดาน ดังนี้ 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ดานความจํา  เปนสิ่งที่สําคัญทางการเรียน  ความจําเปนตัวเสริมให
เกิดความรูความสามารถในการเรียน  ความจําเปนผลสัมฤทธ์ิพื้นฐานกอนการแสดงความสามารถ
ในระดับสูงขึ้น   

- ความตองการของผูเรียน
และความสามารถของผูเรียน 
- เวลา 
- เจตคติ 
- แหลงขอมูลตางๆ  
- การอํานวยความสะดวก 
- การสนับสนุน 
- ความสามารถดานการสอน
ของครูผูสอน 

จุดประสงคในการสอน 

การวางแผนในการสอน 

การฝกหัดในการสอน 
ผลลัพธที่ไดรับ
จากกระบวนการ 
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  1.2  ผลสัมฤทธ์ิดานความเขาใจ  เปนการแสดงความสามารถในระดับสูงขึ้นกวา
ความจํา 
  1.3  ผลสัมฤทธิ์ดานการนําไปใช คือ การนําความรูที่ไดเรียนไปแลวไปใชใน
สถานการณใหม  ถือวาเปนการบรรลุจุดมุงหมายของการนําไปใช   
  1.4  ผลสัมฤทธิ์ดานการวิเคราะห  เปนการแยกแยะเนื้อหาใหเปนสวนยอยแลวระบุ
สวนยอยกับสวนยอย หรือสวนยอยกับสวนใหญ   
  1.5  ผลสัมฤทธิ์ดานการสังเคราะห  เปนการนําสิ่งที่วิเคราะหมาผสมผสานเปน   
เร่ืองใหม 
  1.6  ผลสัมฤทธิ์ดานการประเมิน  ความสามารถในดานการประเมินเพื่อใหไดคุณคา
บางอยาง  ถือวาเปนขั้นสุดทายของการพัฒนาทางสังคมของนักเรียน 
  กลาวโดยสรุป ความสามารถในการเรียนวิชาตางๆ โดยบรรลุจุดมุงหมาย             
ดานความจํา  ดานความเขาใจ  ดานการนําไปใช  เปนการแสดงความสามารถในระดับต่ํา  สวนดาน
การวิเคราะห  ดานการสังเคราะห  และดานการประเมิน  เปนการแสดงความสามารถในระดับสูง 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานจิตใจและสังคม จําแนกออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
  2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานจิตใจ  เปนสิ่งที่เปนนามธรรมและมีขอบเขตกวาง
มาก  ตั้งแตการรับรูจนถึงความพึงพอใจในคุณคา แบงยอยออกเปน 5 ระดับ ไดแก 
   2.1.1  ขั้นการรับรู  เปนระดับต่ํา หมายถึง การที่บุคคลแตละคนเปดใจอยากรับรู
วาเกิดอะไรขึ้นภายนอกบาง คือ การรูตัวและการตั้งใจรับรูเพิ่ม   
   2.1.2  ขั้นการตอบสนอง เปนขั้นที่นักเรียนโตตอบดวยทาทีตอคน ส่ิงของและ
ปรากฏการณ   
   2.1.3  ขั้นการแสดงคุณคา เปนขั้นที่มีการรับรูคุณคา  
   2.1.4  ขั้นการสรางมโนทัศนของคุณคา เปนขั้นการสรางความเขาใจ เชน        
การทําซ้ํา  การบันทึกคุณคา  แลวจึงเก็บไวในสมอง   
   2.1.5  ขั้นการแสดงลักษณะ เปนขั้นการแสดงบุคลิกนิสัยของบุคคลเหลานั้น
ออกมา 
  สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานจิตใจที่นิยมกลาวถึง คือ การปรับตัว  คานิยม      
เจตคติ  ความชื่นชมในศิลปะ  สุนทรียภาพ  และความสนใจของนักเรียน 
  2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานสังคม  จุดมุงหมายหลักตองการใหผูเรียนเปนคนดี
ของสังคม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานรางกายและทักษะ แบงยอยออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 
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   2.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานรางกาย ไดแก พัฒนาการดานสวนสูง  
น้ําหนัก ฯลฯ  
   2.2.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะกลามเนื้อ  ไดแก ความคลองแคลว
วองไว   
   2.2.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะทางภาษาและคณิตศาสตร  ตางจาก
ดานทักษะทางกีฬา 
 3.  ผลสัมฤทธ์ิที่เกี่ยวกับดานทักษะทางภาษา (อุทุมพร  จามรมาน 2535 : 1-9) แบง
ออกเปน 4 ทักษะ ดังนี้ 
  3.1  ทักษะการฟง  ผลสัมฤทธ์ิที่เกี่ยวกับดานทักษะทางการฟง ไดแก การฟงให
ถูกตองและการฟงดวยความเขาใจ 
  3.2  ทักษะการพูด ไดแก การพูดถูกตองทั้งจังหวะคํา  เสียงสูง-ต่ํา  พูดไดครบถวน
ตามเนื้อหา  พูดโตตอบดวยเหตุผล  พูดเพื่อส่ือสารความหมาย  บุคลิกภาพในการพูดและการพูดใน
โอกาสตางๆ 
  3.3  ทักษะการอาน ไดแก การอานออกเสียงใหถูกตอง  อานในใจอยางเขาใจ 
ความเร็วในการอาน  แปลความ  ตีความและสรุปความไดถูกตอง 
  3.4  ทักษะการเขียน ไดแก ลายมือ  การเขียนอยางถูกตอง  เขียนสื่อสาร  ความเร็วใน
การเขียน 
  สรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานรางกาย  ซ่ึงเปนผลจากวิชาพลานามัย  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะกลามเนื้อ  เปนผลจากวิชาเกษตรกรรม  ศิลปะ  สวนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดานทักษะทางภาษาและคณิตศาสตร เปนผลจากวิชาภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
 
1.4  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ การพยายามที่จะจัดใหไดตรงตามจุดมุงหมาย
ของการเรียนการสอนและตรงตามเนื้อหาสาระที่ครูจัดการเรียนการสอน  ดังนั้น การวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจึงตองมุงที่จะทําความเขาใจจุดมุงหมายของหลักสูตรระดับตางๆ  การจัดการศึกษา  
ตลอดจนการเรียนการสอน  เทคนิควิธี  การวัดและประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู         
รายละเอียดดังแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางจุดมุงหมายของหลักสูตรการเรียนการสอน     
การวัดและประเมินผล ตอไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 3  แสดงความสัมพันธระหวางจดุมุงหมายของหลักสูตรการเรียนการสอน  การวัดและ 
                    ประเมินผล 
ที่มา : อุทุมพร  จามรมาน, “หลักการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,” ใน เอกสารชุดการสอนชุด
พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 15  สาขาการวัดผลการศึกษา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535), 1. 

 จากแผนภูมิที่ 3  สรุปไดวา การวัดและการประเมินผลการเรียน คือ กระบวน            
การตรวจสอบนักเรียนวาไดพัฒนาไปถึงจุดหมายปลายทางของหลักสูตรและมีคุณลักษณะที่        
พึงประสงคหรือไม  รวมทั้งเปนสิ่งที่ทําใหทราบวานักเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม    
การวัดและการประเมินผลการเรียนมีจุดประสงคดังตอไปนี้ คือ การจัดตําแหนงเปนการศึกษาวา
นักเรียนแตละคนมีความรูหรือทักษะเพียงพอหรือไม  ซ่ึงจะทําใหทราบจุดเดนจุดดอยของนักเรียน 
เปรียบเทียบความสามารถเด็กเปนการประเมินพัฒนาการของเด็ก  แลวนําไปทํานายเพื่อเปน       
การแนะแนวทางในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ  นําไปประเมินคาซึ่งจะทําเมื่อการสอนสิ้นสุด 
รายละเอียดความสัมพันธระหวางหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4 

จุดมุงหมายของหลักสูตร 

การจัดการศกึษา 

การจัดการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล 
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                                                   จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 
เนื้อหาสาระ                   การวัดประเมินผล 
การจัดการเรยีนการสอน              จุดมุงหมายของ (การวัดและประเมนิผล 
              ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) 
 

แผนภูมิที่ 4  ความสัมพันธระหวางหลักสตูรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่มา : อุทุมพร  จามรมาน, “หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,” ใน เอกสารชุดการสอนชุดพัฒนา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 15  สาขาการวัดผลการศึกษา  มหาวิทยาลัย              
สุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535), 15. 
 
 จากแผนภูมิที่ 4  สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรตางๆ เปนเครื่องชี้
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ เกี่ยวของกับจุดมุงหมายของหลักสูตร  เนื้อหา
สาระ  การจัดการเรียนการสอน  และการวัดประเมินผล  ดังนั้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงเปน
เครื่องชี้ความสําเร็จในการจัดการศึกษาของหลักสูตรและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของ 
 
1.5  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ภายใตหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2546 : 1-6)  ซ่ึงเปนหลักสูตรที่ยึดมาตรฐาน
การเรียนรูเปนสําคัญ (Standard-based curriculum) และมุงเนนมาตรฐานการจัดการเรียนรู
(Standard-based learning) โดยกําหนดความรูเกี่ยวกับสาระหลักสูตร ดังนี้ 
 1.  ความสําคัญ 
  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู
โดยไดรับการจัดลําดับความสําคัญอยูในกลุมที่สอง  ซึ่งเปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐาน
ความเปนมนุษย  สรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค  ทั้งนี้ภาษาอังกฤษเปน
วิชาที่ไดรับการกําหนดใหเรียนในทุกชวงชั้น  โดยสถานศึกษาสามารถจัดเปนสาระการเรียนรู
พื้นฐาน  และจัดเปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมที่ลึกซึ้งและเขมขึ้น  หรือรายวิชาใหมใหผูเรียนไดเลือก
เรียนตามถนัด  ความสนใจ  ความตองการ และความแตกตางระหวางบุคคล ตั้งแตชวงชั้นที่ 2       
ขึ้นไป 
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 2.  ลักษณะเฉพาะ 
  การเรียนรูภาษาตางประเทศไมไดเรียนภาษาเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น          
แตเรียนภาษาเพื่อใหสามารถเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการใน
สถานการณตางๆ  ทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ  การเรียนรูจะใชภาษาไดถูกตอง
คลองแคลวเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา  ดังนั้นในการจัดการเรียนรูการสอนภาษาที่ดี
ผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากที่สุดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน     
การจัดการกระบวนการเรียนการสอนตองสอดคลองกับธรรมชาติ  และลักษณะเฉพาะของภาษา  จึง
ควรจัดกิจกรรมใหหลากหลาย  ทั้งกิจกรรมการฝกทักษะทางภาษา  และกิจกรรมการฝกผูเรียนใหรู
วิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย  อันจะนําไปสูการเปนผูเรียนที่พึ่งตนเองได (Learner-
independence) และสามารถเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong learning) โดยใชภาษาตางประเทศเปน
เครื่องมือในการคนควาหาความรูในการเรียนรูอ่ืนๆ ในการศึกษาตอ  รวมทั้งการประกอบอาชีพ    
ซ่ึงเปนจุดมุงหมายสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู 
 3.  โครงสราง 
  โครงสรางหลักสูตรภาษาตางประเทศกําหนดตามระดับความสามารถทางภาษาและ
พัฒนาการของผูเรียน (Proficiency-based)  แบงออกเปน 4 ชวงชั้น ดังนี้ 
  3.1  ชวงชั้นที่ 1  ป.1-3 ระดับเตรียมความพรอม (Preparation level) 
  3.2  ชวงชั้นที่ 2  ป.4-6 ระดับตน (Beginner level) 
  3.3  ชวงชั้นที่ 3  ม.1-3  ระดับกําลังพัฒนา (Developing level) 
  3.4  ชวงชั้นที่ 4  ม.4-6 ระดับกาวหนา (Expanding level) 
 4.  องคประกอบหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  จะปรากฏองคประกอบของ
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ดังนี้ 
  4.1  สาระ (Strands) คือ กรอบเนื้อหา (framework) หรือขอบขายองคความรู (content  
area) ที่จัดเปนหมวดหมู (categories) ของเนื้อหาเฉพาะอยางเปนระบบซึ่งแตกตางกันไปตาม
ธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  มีความสัมพันธระหวางกันและควรรับ      
การสอนแบบบูรณาการมากกวาที่จะแยกสอนทีละสาระและมีเปาหมาย (goals) ในการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  จึงควรสอนทุกระดับชั้นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาทุกดาน  พัฒนาสมรรถภาพ
ทางภาษา 
  4.2  มาตรฐานการเรียนรู (Learning  standards) หมายถึง ขอกําหนดสิ่งที่คาดหวังวา 
นักเรียนตองรูและสามารถทําไดภายในเวลา 12 ป  มีองคประกอบ 3 สวน คือ ความรูทักษะ  
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กระบวนการและคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  ซ่ึงกําหนดตามคุณลักษณะอันพึงประสงคใน
จุดหมายของหลักสูตร  ดังนั้นมาตรฐานการเรียนรูจึงเปนมาตรฐานกลางสําหรับสถานศึกษา  
ทองถ่ินและชุมชน  นําไปกําหนดหลักสูตร  จัดหลักสูตร การประ เมินผลการ เ รี ยนให เป น      
แนวเดียวกัน  และใชเปนมาตรฐานกลางสําหรับการตรวจสอบ  ประเมินและการตัดสินคุณภาพ   
การจัดการเรียนรู  จํานวนมาตรฐานการเรียนรูในแตละสาระมีไมเทากัน 
 การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2544  
เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เปนหลักสูตรการศึกษาของประเทศ     
มีจุดประสงคที่ จะพัฒนาคุณภาพของผู เ รี ยนให เปนคนดี   มีปญญา   มีคุณภาพชีวิตที่ ดี                     
มีความ สามารถในการแขงขัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผูเรียนใหสูงขึ้นสามารถ
ดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทยและความเปนสากล รวมทั้ง
ความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอตามความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถ
ของแตละบุคคล  มีกรอบการประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
สําหรับแตละสถานศึกษานั้น  มีขอกําหนดที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียน  
 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรู 4 
สาระ ดังตอไปนี้ 
 สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communications) 
 - มาตรฐาน ต 1.1  เขาใจกระบวนการฟงและการอาน  สามารถตีความจากเรื่องที่ฟงและ
อานจากสื่อประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 
 - มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา  แลกเปลี่ยนขอมูล  ขาวสาร  แสดง
ความรูสึกความคิดเห็น  โดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
 - มาตรฐาน ต 1.3  เขาใจกระบวนการพูด เขียน และสื่อสารขอมูล  ความคิดเห็น  
ความคิดรวบยอดในเรื่องตางๆ ไดอยางสรางสรรค  มีประสิทธิภาพและสุนทรียภาพ 
 สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) 
 - มาตรฐาน ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและ
นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 - มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษากับวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา กับวัฒนธรรมไทยและนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ 
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 สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน (Connections) 
 - มาตรฐาน ต 3.1  การใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระ        
การเรียนรูอ่ืนและเปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 
 สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก (Communities) 
 - มาตรฐาน ต 4.1  สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆ ในสถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม 
 - มาตรฐาน ต 4.2  สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู  การทํางาน  
การประกอบอาชีพ  การสรางความรวมมือ  และการอยูรวมกันในสังคม 
 กลาวโดยสรุปการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน  ผูสอนมีอิสระในการจัดการเรียนรู  
โดยคํานึงถึงรายละเอียดในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซ่ึงเปนหลักสูตรแกนกลาง                 
ตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  โดยอิงสาระหลักและมาตรฐานการเรียนรูที่เหมาะสม
กับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูที่ตั้งไว 
 สําหรับการพัฒนาความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 405-406 (อ 43102) เปนวิชาที่ตอเนื่องจากชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5  มี
คําอธิบายรายวิชา ดังนี้ 
 1.  ฟงคําบรรยาย  คําชี้แจง  คําแนะนํา  สารสนเทศ  คูมือ และความคิดเห็นของผูอ่ืน  
สามารถเขาใจเรื่องที่ฟง  แสดงความคิดเห็น  ตีความเรื่องที่ฟง  และนําความรูไปใชไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
 2.  พูดสื่อสาร  สอบถามและใหขอมูล  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แสดงความรูสึก  และ
ความคิดเห็นรวบยอด  พรอมใหเห็นผลที่เหมาะสมในเรื่องเกี่ยวกับบุคคล  ขอมูล  ขาวสารหรือ
เหตุการณตางๆ ในทองถ่ิน และสามารถรายงานประสบการณ  และเหตุการณโดยการบรรยาย 
 3.  อานสาระสนเทศ  คูมือ  บทความ  ขาวสาร  สารคดี  จากสื่อส่ิงพิมพและสื่อ
เทคโนโลยีไดเขาใจ  สามารถบอกรายละเอียด  ตีความ  แสดงความคิดเห็นดวยตนเอง  และ          
คิดวิเคราะห  สังเคราะห  ขอมูล  เร่ืองราว  ขาวสาร  ความรู  เพื่อสรุปเปนกฎเกณฑและประยุกตใช 
 4.  เขียนเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ  การสมัครงาน  หรือเขียนบรรยายแสดง
ความรูสึก  ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคล  สินคา  การบริการ  การรองเรียนและเขียนนําเสนอเรื่องราว 
หรือเหตุการณเร่ืองทั่วๆ ไป  หรือประเด็นที่นาสนใจอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 
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1.6  ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
 ขอกําหนดการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
ตามกรอบของหลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ที่สถานศึกษา
จะนําไปจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับแตละ
สถานศึกษานั้น  มีขอกําหนดที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล        
การเรียน ดังนี้ 
 ดําเนินการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ไดแก การประเมินผลการเรียนรูและ
พัฒนาการของผูเรียนระหวางเรียน  เพื่อหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาดานความรู  ทักษะ
กระบวนการและคานิยมอันพึงประสงคจากการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน  หรือกิจกรรมพฒันา
ผูเรียนตางๆ หรือไมเพียงไร  พัฒนาผูเรียนใหบรรลุการเรียนรูที่คาดหวัง  ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  และใชสําหรับตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานตางๆ ของ
ผูเรียน 
 ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ไดแก การประเมินคุณภาพทาง
การศึกษาของผู เ รี ยนทุกคนในป สุดท ายของแตละชวงชั้น  คือ  ช้ันประถมศึกษาปที่  3                      
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในระดับชาติดําเนินการ
ตัดสินผลการเรียนใหผู เรียนผานชวงชั้นและจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้                 
เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 (จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  ผูเรียน
ตองเรียนรูตามกลุมการเรียนรูทั้ง 8 กลุม  และไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด
และไดรับการตัดสินผลการเรียนใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  ผูเรียนตองผานการประเมิน
การอาน  คิดวิเคราะห  เขียนใหไดตามเกณฑ 
 
 1.7  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (National Test) 
       กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 1-24) ไดกลาวถึง การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน ดวยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เปนมาตรฐานระดับชาติ  ซ่ึง
ดําเนินการโดยหนวยงานที่จัดการศึกษาระดับชาติ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานที่มี
หนาที่หรือไดรับมอบหมาย  การประเมินผลดังกลาวมีจุดหมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของชาติ  แลวนําผลการประเมินไปวางแผนดําเนินการปรับปรุง
แกไขและพัฒนาการศึกษาของชาติ  ในขณะเดียวกันสามารถสงผลยอนกลับไปใหสถานศึกษา
ปรับปรุงการจัด     การเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดเชนเดียวกัน  สถานศึกษา
จะตองเตรียมผูเรียนใหเขารับการประเมินดวยความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของ          

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 25

การประเมินระดับชาติให  ความรวมมือในการประเมินเต็มความสามารถ  และปฏิบัติตามกฎเกณฑ
และเงื่อนไขการประเมินอยางเครงครัด 
 การประเมินผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (National Test)  มีลักษณะที่เปน
คุณประโยชน ดังนี้  ทําใหสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพระหวางระดับชั้นเรียน  
ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ  ตลอดจนการประเมินภายนอกไดอยาง
สมเหตุสมผลสามารถประเมินไดทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการตามหลักสูตร (General 
Attitude Test :GAT) และความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test : SAT)  การสงเสริม
และกระตุนใหสถานศึกษาใหความสนใจอยางจริงจังในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญของหลักสูตร
สามารถใชผลการประเมินใหเปนประโยชนทั้งในระดับผูเรียน  ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ  สรางแรงจูงใจ  กระตุนและทาทายใหผูเรียนทุกคนตั้งใจ
ใฝหาสัมฤทธิผลทางการเรียนและดานอื่นๆ  เพื่อเปนขอมูลสรางความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของ
ผูเรียน  ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  การประเมินผลการเรียนระดับชาติ (National 
Test) จะมีการกําหนดผูเขารับการประเมินสาระการเรียนรูและเครื่องมือในการประเมินตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการและผูมีหนาที่รับผิดชอบวางนโยบายบริหารการศึกษาเปนระยะๆ ในสวน
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําลังดําเนินการอยูในขณะนี้  มีลักษณะและแนวทางดําเนินการ ดังนี้       
เปนการประเมินตามระดับชวงชั้นที่หลักสูตรกําหนด คือ ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ช้ันประถมศึกษา   
ปที่ 6  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  เปนการประเมินที่ใหผูเรียนทุกคนในปที่
กําหนดไดรับโอกาสเขาสอบเปนการประเมินเฉพาะวิชาหรือสมรรถภาพที่จําเปน  และมีความสําคัญ
ตามระดับชวงชั้น 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (General Attitude Test : GAT) เปนแบบทดสอบ
ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่จัดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ     
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จัดสอบในระหวางวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2546  โดยขอสอบมี
ทั้งหมด 50 ขอ แบงออกเปน 2 ตอน  ดังนี้  
 ตอนที่ 1  คือ  การทดสอบใชภาษาเพื่อการสื่อสาร จํานวน 25 ขอ  การถามตอบใน
ชีวิตประจําวัน จํานวน 4 ขอ  การถามทิศทาง จํานวน 6 ขอ  การโตตอบทางโทรศัพท จํานวน 3 ขอ     
การกรอกขอมูลสวนตัว จํานวน 3 ขอ  การฝากขอความทางโทรศัพท จํานวน 4 ขอ  และการเขียน
จดหมาย จํานวน 5 ขอ 
 ตอนที่ 2  คือ  การทดสอบดานความเขาใจทางภาษา จํานวน 25 ขอ ไดแก การดูภาพ        
ปายโฆษณา กราฟ สัญญาณจราจร และการตูน จํานวน 18 ขอ  โคลงกลอน จํานวน 2 ขอ  การเรียงลําดับ
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ประโยค จํานวน 1 ขอ  และการเติมคําลงในชองวาง จํานวน 6 ขอ  รวมทั้งหมด 50 ขอ  เพื่อทดสอบ
ความรู  ความสามารถทางการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั่วประเทศ 
 

2.  ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

 มีผูตั้งทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ไวหลายทาน  ซ่ึงแตละทาน
ไดวิจัย ศึกษา และเสนอทฤษฎีไวแตกตางกันไป  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเรื่องที่ไดรับความ
สนใจอยางมากในวงการการศึกษา  แตเปนเรื่องที่มีความยุงยากและซับซอน  เพราะมีปจจัยตางๆ 
มากมายที่เปนตัวแปร  ซ่ึงอาจสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน  การศึกษา
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยในการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศหรือภาษาที่
สองนั้น  ไดมีผูศึกษาไวดังนี้ 
 
2.1  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิของบลูม (Bloom)  
 บลูม (Bloom 1976 : 167-176) ไดทําการวิจัยและเสนอทฤษฎีเกี่ยวกบัระบบการเรยีน
การสอนในโรงเรียน โดยกลาวถึงปจจยัหรือองคประกอบที่มีผลกระทบตอระดับผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียน 3 องคประกอบ ดังนี้ 
 1.  พฤติกรรมดานความรู  ความคิด (Cognitive entry behaviors) หมายถึง ความสามารถ
ทั้งหมดของผูเรียน  ประกอบดวยความถนัดและพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน 
 2.  คุณลักษณะทางดานจิตพิสัย (Affective entry characteristics) หมายถึง สภาพการณ
หรือแรงจูงใจที่จะทําใหผู เรียนเกิดการเรียนรูใหม ซ่ึงไดแก ความสนใจ  และเจตคติที่มีตอ
เนื้อหาวิชา   โรงเรียน   ระบบการเรียน   ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง  และลักษณะซึ่งเปน   
คุณลักษณะตางๆ ทางดานจิตพิสัย ซ่ึงบางอยางอาจเปลี่ยนแปลงไดแตบางอยางยังคงอยู  
 3.  คุณภาพของการสอน (Quality of instruction) ไดแก การไดรับคําแนะนํา  การมี      
สวนรวมในการเรียนการสอน  การเสริมสรางของครู  การแกไขขอผิดพลาด  และรูผลวาตนเองกระทํา
ไดถูกตองหรือไม 
 
2.2  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิของคลอสไมรเออร (Klausmier)             
  คลอสไมรเออร (Klausmier, อางถึงใน ศรัญญา  เมฆแกว 2536 : 53-54) ไดกลาวถึง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวคอนขางครอบคลุม ดังนี้ 
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  1.  คุณลักษณะของผูเรียน ไดแก ความพรอมทางดานสมองและความพรอมทางดาน 
สติปญญา  ความพรอมทางดานรางกาย  และความสามารถทางดานทักษะของรางกาย  คุณลักษณะทาง
จิตใจ  ไดแก ความสนใจ  แรงจูงใจ  เจตคติ  คานิยม  สุขภาพจิต  ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง       
ความเขาใจในสถานการณ  อายุ  และเพศ  
  2.  ลักษณะของผูสอน ไดแก สติปญญา  ความรูในวิชาที่สอน  การพัฒนาความรูทักษะ
ทางรางกาย  คุณลักษณะทางจิตใจ  สุขภาพ  ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง  ความเขาใจในสถานการณ  
อายุ  และเพศ 
  3.  พฤติกรรมระหวางผูสอนและผูเรียน ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน  
ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่มีความเปนมิตรตอกัน  เขาอกเขาใจกัน  มีความรูสึกที่ดีตอกัน  เกี่ยวกับเรื่องนี้   
สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ดีนั้น   นอกจากครูจะมีวิ ธีการจัดการเรียนการสอนที่ดี                    
มีการเตรียมการสอนดี  มีอุปกรณการสอนครบถวน  เอาใจใสดี  ลักษณะและขนาดของหองเรียนมี
ความเหมาะสมแลว  ครูยังตองคํานึงถึงความตองการของนักเรียนและตองพยายามตอบสนองความ
ตองการ  จะทําใหครูสามารถเลือกวิธีการเรียนที่เหมาะสม ทําใหผูเรียนมีกําลังใจ ชวยใหการสอน
มีประสิทธิภาพ  ในทางตรงขามกัน ถาครูไมคํานึงถึงความตองการของนักเรียน  จะทําใหนักเรียนเกิด
ความเบื่อหนายการเรียนและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมดีเทาที่ควร 
  4.  คุณลักษณะของกลุมผูเรียน ไดแก โครงสรางของกลุม  ตลอดจนความสัมพันธของ
กลุมเจตคติ  ความสามัคคี  ภาวะผูนําและผูตามที่ดีของกลุม 
  5.  คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว ไดแก การตอบสนองตอการเรียน  การมี
เครื่องมือและอุปกรณในการเรียน  ความสนใจตอบทเรียน 
 6.  แรงผลักดันภายนอก ไดแก ความสัมพันธระหวางคนในบานดี  ส่ิงแวดลอมดี             
มีวัฒนธรรมและคุณธรรมพื้นฐานดี เชน ขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดี  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของเพรสคอทท (Prescott 1961 : 14-15) ที่กลาววา ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว  
ความเปนอยูของครอบครัว  สภาพแวดลอมทางบาน  การอบรมทางบาน  ฐานะทางบาน  รวมถึง
ความสัมพันธในกลุมเพื่อนจะมีความสัมพันธและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
2.3  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของจาโคโบวิทส (Jakobovits 1971 :  
103-115)  
 จาโคโบวิทส (Jakobovits 1971 :  103-115) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยในการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สอง  และสรุปไดวา ปจจัยที่ทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นมี 3 ประการ คือ 
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 1.  ปจจัยทางการสอน  ประกอบดวยคุณภาพการสอนของครู  ซ่ึงขึ้นอยูกับความรู
ความสามารถทางภาษาและการสอนของครู  โอกาสทางการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงรวมทั้งเวลาที่ใช
เรียนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน  เกณฑการประเมินผล  ซ่ึงอาจประเมินไดจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2.  ปจจัยดานตัวผูเรียน  ประกอบดวยความสามารถที่จะเขาใจการสอน  ขึ้นอยูกับ
สติปญญา  ความสามารถทางภาษา  ความถนัด  ไดแก องคประกอบความถนัดทางการเรียนภาษา  
องคประกอบอื่นที่มีสวนรวมกับความถนัด  ความมานะบากบั่น  เกิดจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เจตคติที่
มีตอครูผูสอน  ความสนใจในภาษาที่เรียน  และเจตคติตอวัฒนธรรมตางประเทศ  สวนกลยุทธและ
วิธีการเรียนประกอบดวยสมรรถภาพในการรับความรูใหม  สมรรถภาพในการถายโอนสิ่งที่เรียนรู
ไปสูความรูใหม  นิสัยทางการเรียน  และการประเมินผลความสามารถของตนเอง 

 3. ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตางประเทศ  
ไดแก ความยึดมั่นตอภาษาของตนเอง  องคประกอบทางภาษาศาสตรทางภาษาของตนเอง  ภาวะของ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคม  ผลอันเกิดจากองคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ความสนใจ
ในภาษาที่เรียน  เจตคติที่มีตอภาษา  ความมานะบากบั่นในการเรียนภาษา  และการคัดคาน  การปะปน
ของภาษานั้นกับภาษาของตนเอง 
  
 2.4  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของการดเนอรและแลมเบิรท (Gardner 
and Lambert)  

 การดเนอรและแลมเบิรท (Gardner and Lambert 1972 : 1-136 ; Gardner 1973 : 1-176)
ไดแบงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 1.  เจตคติ (Attitude) เชน เจตคติตอครูผูสอน  เจตคติตอเนื้อหาวิชาที่เรียน  ซ่ึงเจตคติ
เหลานี้ไดรับจากการพัฒนาสภาพแวดลอมทางบาน (home environment) อันไดแก การไดรับ            
การสงเสริมและสนับสนุนภายในครอบครัว  การไดเปรียบดานฐานะทางเศรษฐกิจ (economic  
advantage) การสนับสนุนทางดานบรรยากาศภายในครอบครัว  การไดรับการสงเสริมจากกลุมเพื่อน  
และเมื่ออยูในหองเรียน  ตัวครูและวิธีการสอนของครูจะมีบทบาทสําคัญ (role) ในการกอใหเกดิเจตคติ
ตางๆ ในตัวนักเรียน  ถาครูมีทักษะการสอนภาษาที่เกงและสามารถกระตุนเด็กใหเกิดอารมณ
ความรูสึกอยากเรียน  ตลอดจนมีวิธีการสอนที่นาสนใจ  จะชวยใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษา
ได (positive attitude) (Gardner 1973 : 7-8) 
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 2.  แรงจูงใจ (Motivation) แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  
  2.1  แรงจูงใจเชิงเครื่องมือ (instrumental motivation) เปนแรงจูงใจที่ผูเรียน
ภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สองสะทอนให เห็นถึงความเต็มใจ   ความตองการ   หรือ               
ความปรารถนาของตนเพื่อจะนําภาษานั้นไปใชประโยชนในการหางานที่ดีทํา  ไดรับคาตอบแทน
สูง  หรือมุงหวังเพื่อใหจบหลักสูตร  หรือเพื่อใชอานเอกสาร  ตําราในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น   
  2.2  แรงจูงใจเชิงบูรณาการ (integrative motivation) เปนการจูงใจที่ผูเรียน
ภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สองไดสะทอนใหเห็นถึงความเต็มใจ   ความตองการ  หรือ             
ความปรารถนาของผู เรียนที่จะทําตนใหเหมือนผูที่ เปนเจาของภาษาที่ผู เรียนกําลังศึกษาอยู              
มีความปรารถนาที่จะสมาคมติดตอกับชมุชนเจาของภาษา (Gardner and Lambert  1972 : 114-115) 
 3.  ความถนัดทางภาษา (Language aptitude) ความถนัดทางภาษาเปนสิ่งที่มีมาแต  
กําเนิด  การฝกฝนทางภาษา (language training) นั้น ไมมีอิทธิพลตอความถนัดทางภาษา (Gardner   
1973 : 24) 
 4.  การไดรับการสงเสริมจากบิดา มารดา (Parents’ support) การสงเสริมของบิดา 
มารดาจะกอใหเกิดความชื่นชอบของบุตรหลาน  ถึงแมวา การสงเสริมของบิดามารดาของนักเรียน
ไมไดสงผลโดยตรงตอการเรียนรูในชั้นเรียน  แตก็ยังเกี่ยวของกับความซาบซึ้ง (appreciate) และ
ยินดีที่จะศึกษาดานภาษาสืบไป  ดังนั้น บิดามารดาจึงถือวามีความสําคัญในฐานะเปนเครื่องมือทาง
สังคม   ตัวหนึ่งที่สงผลตอการเรียนรูภาษาตางประเทศ (Gardner 1973 : 120-123)   
 5.  ฐานะทางเศรษฐกิจ (Economic level) คนที่มีขอไดเปรียบดานฐานะทางเศรษฐกิจ  
(economic advantage) หรือคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง  จะมีเจตคติทางบวกตอ        
การเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง (Gardner 1973 : 52)  เด็กที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ต่ํา  ตลอดจนเด็กที่ไมไดรับการสงเสียดานการเงินจากบิดา มารดา  มักจะเปนนักเรียนที่มีผลการเรียน
ต่ํา  รวมถึงการมีผลการเรียนภาษาตางประเทศต่ําดวย (Gardner  and  Lambert 1972 : 114)   
 6.  ระดับสติปญญา (Intellectual level) โดยท่ัวไปแลวสติปญญาจะมีผลในการเรียน
ภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สองที่เนนการฟงและการสื่อสาร (Gardner and Lambert 1972 : 36-
37)   
 7.  นิสัยในการเรียน (Habit of studying)  การมีนิสัยในการเรียนที่ดี (good study habits)  
จะเปนองคประกอบหนึ่งที่ทํางานรวมกับแรงจูงใจเชิงบูรณาการในการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษา 
ตางประเทศ (Gardner and Lambert 1972 : 126) 
 8.  เพศ (Sex) การทําวิจัยกับนักเรียนในรัฐหลุยสเซียนา (Louisiana)  มลรัฐเมน (Maine) 
และรัฐคอนเนคทิคัท (Connecticut) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เรียนภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาที่สอง  
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พบวา เด็กผูหญิงมีความแตกตางจากเด็กผูชายในเรื่องเจตคติ และพัฒนาการของทักษะการเรียนรู
ภาษาที่สองโดยเด็กผูหญิงจะมีพัฒนาการในเรื่องดังกลาวดีกวาเด็กผูชาย  นอกจากนี้ ในรัฐเมนยัง
พบวา เด็กผูหญิงยังมีเจตคติทางบวกตอครูผูสอนภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาที่สองดวย (Gardner and  
Lambert 1972 : 43) 
 9.  ความรูเดิม (Knowledge background) เปนตัวแปรตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในปจจุบัน  ดังจะเห็นไดจากการทําการศึกษาถึงผลของความรูเดิมกับนักเรียน      
มัธยมปลาย  ในเมืองมนิลา  ประเทศฟลิปปนส ที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง  ซ่ึงใชผล     
การเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา  เปนตัวแปรตัวหนึ่งเพื่อหาคาสหสัมพันธ   
ในการทํา correlation matrix  ผลการวิจัยพบวา ระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในระยะเวลา 
3 ปที่ผานมา ไดเขาไปอยูในปจจัยตัวที่ 1 (factor 1) เชนเดียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปจจุบัน  
(Gardner and Lambert 1972 : 121-130)   
 10. เวลาที่ใชในการเรียน (Time of studying) เวลาที่ใชในการเรียนแตละหลักสูตรเปน 
ตัวแปรตัวหนึ่งที่มีความสําคัญในการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ถาผูเรียนใชเวลาในการเรียนมาก
โอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนก็มีมากขึ้น (Gardner and Lambert 1972 : 9) และ
นอกจากนี้แลว ถาในชั่วโมงเรียนเด็กนักเรียนสามารถตั้งสติ ไมปลอยจิตใหลองลอยไปที่อ่ืน            
มีความสนใจในการทําการบานหรืองานที่ไดรับมอบหมายไดเปนระยะเวลานาน  ไมมัวฝนเฟอง 
(day dreaming) ในขณะที่เรียนจะชวยใหนักเรียนมีความรูในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
 11.  คุณภาพการสอน (Quality of teaching) การสอนที่ดีจะกอใหเกิดเจตคติที่ดี  ตลอดจน
ชวยสรางแรงจูงใจในการเรียนใหกับผูเรียนอีกดวย (Gardner and Lambert 1972 : 1) 
 12. โอกาสในการเรียนรู (Opportunity of learning) โอกาสในการเรียนรูเปนสิ่งที่จําเปน
อยางยิ่งสําหรับการเรียนภาษาตางประเทศ  โอกาสดังกลาวคือ การไดใชภาษาในสถานการณจริง 
หรือสถานการณจําลอง เชน การเดินทางไปตางประเทศ  ซ่ึงตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
ดังนั้น การไดพูดคุยพบปะสนทนากับชาวตางประเทศเปนภาษาอังกฤษ  การไดมีโอกาสใน        
การเรียนภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน เชน การไดดูรายการโทรทัศนภาคภาษาอังกฤษ  ตลอดจนการ
เขารวมในกิจกรรมภาษา  หรือเขาคายอบรมภาษาอังกฤษ เปนตน  โอกาสเหลานี้ จะชวยใหผูเรียน
ภาษาอังกฤษ  เปนภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สองประสบความสําเร็จในการเรียนมากขึ้น 
(Gardner and Lambert 1972 : 9)   
 จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศ โดยสรุปจากแนวคิดและการวิจัยของบลูม (Bloom 
1976)  คลอสไมรเออร (Klausmier, อางถึงใน ศรัญญา  เมฆแกว 2536 : 53-54)  จาโคโบวิทส 
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(Jakobovits 1971)  การดเนอรและแลมเบิรท (Gardner and Lambert 1972 : 1985)  ที่กลาวมาแลว
สรุปไดวา ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษแบงออกเปน 3 ปจจัยใหญ คือ 
 ปจจัยท่ีหนึ่ง คือ ปจจัยดานตัวผูเรียน โดยบลูม (Bloom 1976) ไดแบงเปนพฤติกรรม
ดานความรู  ความคิด ไดแก ความถนัด  ความรูเดิม  ความสนใจ  แรงจูงใจ  อายุ  และเพศ  ซ่ึง
สอดคลองกับ คลอสไมรเออร (Klausmier) และจาโคโบวิทส (Jakobovits 1971) ไดพูดถึงกลยุทธ
ในดาน    การเรียนสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมขึ้นดวย 
 ปจจัยท่ีสอง คือ ปจจัยดานการสอน ไดเนนถึง ลักษณะผูสอน  พฤติกรรมระหวาง
ผูสอนและผูเรียน  เวลาที่ใชเรียน ซ่ึงบลูม (Bloom 1976) เนนเรื่องคุณภาพของการสอน  และ    
การดเนอรและแลมเบิรท (Gardner and Lambert 1972, 1985) เนนวา ตัวครูและวิธีการสอนที่ดีจะ
ชวยใหเด็กเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษได  ซ่ึงสอดคลองกับ คลอสไมรเออร (Klausmier) 
 ปจจัยท่ีสาม คือ ดานสิ่งแวดลอม ไดแก ดานครอบครัวและสภาพแวดลอมทางโรงเรียน 
นักวิจัยสรุปไวครอบคลุม แต การดเนอรและแลมเบิรท (Gardner and Lambert 1972, 1985) ไดพูด
ถึงการสงเสริมจากทางครอบครัวในการเรียนภาษาอังกฤษ  แมจะไมไดสงผลทางตรงในการเรียนรู
ในชั้นเรียน  แตเกี่ยวของกับความซาบซึ้งและความยินดีที่จะศึกษาดานภาษาสืบไป  สอดคลองกับ 
คลอสไมรเออร (Klausmier) และเพรสคอทท (Prescott 1961) ที่กลาววา ความสัมพันธระหวาง
สมาชิกในครอบครัว  ฐานะความเปนอยู  สภาพแวดลอม  การอบรม  ความสัมพันธของกลุมเพื่อน
จะมีความสัมพันธและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 จากขอมูลดังกลาวขางตน ทําใหทราบวานักวิจัยที่ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ แบงเปน 3 กลุมใหญ ปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานการสอน  
ปจจัยดานสภาพแวดลอม ซ่ึงประกอบดวย ดานครอบครัวและดานโรงเรียน  ดังจะกลาวถึง
รายละเอียดในลําดับตอไป 
 

3.  ปจจัยดานตัวผูเรียน 
 

3.1  ดานเจตคติตอการเรียนภาษาองักฤษ หรือภาษาตางประเทศ 
 ในการเรียนรูภาษาตางประเทศนั้น  เจตคติมีบทบาทสําคัญเพราะความสําเร็จใน       
การเรียนภาษาตางประเทศขึ้นอยูกับเจตคติของผูเรียน ที่มีตอเจาของภาษาดวย ดังที่ คราสเชน 
(Krashen 1982) ไดกลาววา เจตคติและความถนัดทางภาษาตางก็เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทาง       
การเรียนภาษาตางประเทศของผูเรียน แตไมขึ้นตอกันและกัน  ทั้งนี้เพราะผูเรียนอาจจะมีความถนัด
ต่ําและมีเจตคติที่ดี  หรือมีความถนัดสูงแตมีเจตคติในทางลบก็ได  ซ่ึงเจตคตินั้นไมวาจะเปน
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ประเทศใดก็มีสวนในการกําหนดความสําเร็จในการเรียนไดทั้งนั้น  เพราะผูเรียนบางคนอาจไมมี
ความตองการที่จะเปนเหมือนเจาของภาษา  แตมีความเห็นวาภาษาตางประเทศนั้น  มีประโยชนใน
ดานตางๆ เชน ทําใหไดรับรูแนวคิดใหมๆ วิธีการดําเนินชีวิตสมัยใหม ใหประโยชนในการทํางาน  
ดังนั้น เจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศยอมมีความสัมพันธและอิทธิพลตอพฤติกรรมหรือสัมฤทธิผล
ในการเรียนภาษาของผูเรียนอยางแนนอน 
 สําหรับการศึกษาคนควาทางดานเจตคติตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดังเชน 
มานพ  โฮตระกูล (2524)  ทําการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธระหวางความถนัดทางภาษา  เจตคติตอ      
การเรียนและสัมฤทธิ์ผลในการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  ของนักศึกษาชั้นปที่ 1  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พบวา เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และตัวแปรตนที่ทํานายความแปรปรวนของคะแนนสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาอังกฤษ
ไดมากที่สุด คือ คะแนนเฉลี่ยสะสม รองลงมา คือ ความถนัดทางภาษาและเจตคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 
 นอกจากนี้ ออลเลอรและคณะ (Oller and others 1977 : 173-183) กลาววา เจตคติเปน
ปจจัยสําคัญในการเรียนรูภาษาตางประเทศ  เพราะเปนไดทั้งสิ่งสนับสนุนและสิ่งขัดขวาง  และยัง
ไดเสนอแบบจําลอง (Model) ความสัมพันธระหวางเจตคติและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาไวดังนี้ 
 
กิจกรรมที่ใชในการเรียน     
(Learning tasks)     
     
    ผลสัมฤทธ์ิใน 
ความสามารถของแตละ
บุคคล 

 เจตคติที่ด ี  การเรียนภาษา 

     
     
บริบทของการเรียน     
(contexts)     
 
แผนภูมิที่ 5  แบบจําลองความสัมพันธระหวางเจตคตแิละผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษา  
ที่มา : Oller and others, “Attitude and Attained Proficiency in ESL : A Sociolinguistic Study of 
Mexican-Americans in the Southwest,”  Tesol Quarterly  11 (1977) : 175. 
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 สวนการศึกษาคนควาเกี่ยวกับสหสัมพันธพหุคูณระหวางองคประกอบดานเชาวปญญา  
ปญหาสวนตัว  นิสัยและเจตคติทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1  จํานวน 1,175 คน  โดย สุวิมล  วองวานิช (2523 : 59-62)  พบวา นิสัยและเจตคติโดย
สวนรวมกับองคประกอบดานอื่นๆ  สามารถรวมทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  สวนงานวิจัยในตางประเทศนั้น ในป 1959  การดเนอรและแลมเบิรท 
(Gardner and Lambert 1959) ไดทําการวิจัยพบวา เจตคติและความถนัดในการเรียนมีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคตินั้นสามารถใชทํานายความสําเร็จในการเรียนไดอยางหนึ่ง                      
โดยตั้งสมมติฐานวา การมีเจตคติที่ดีตอเจาของภาษาจะเปนผลใหเกิดการเรียนรูไดเร็วและงายขึ้น  
และยังไดเสนอแบบจําลองที่แสดงความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผลกัน (causal relationship)  ระหวาง
เจตคติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดตามแนวตรง (linear) ดังนี้ 
 

เจตคติทางบวก 
Positive Attitudes (affect) 

 ความสําเร็จในการใชภาษา 
(Attainment of Language Proficiency) 

 
แผนภูมิที ่6  แบบจําลองแสดงความสัมพนัธที่เปนเหตเุปนผลกันระหวางเจตคตกิับผลสัมฤทธ์ิ 
                    ทางการเรียน  การดเนอรและแลมเบิรท (Gardner and Lambert 1959 : 13-15) 
ที่มา : Gardner and Lambert,  Social Psychology and Second Language Learning  (London : 
Arnold Publisher Ltd., 1959), 13. 
 
 นอกจากนี้ ซาวินย็อง (Savignon 1972 : 24) มีความเห็นในทางตรงกันขามกับ การดเนอร
และแลมเบิรท  คือ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาตางประเทศนั้นจะเปนตัวกําหนดเจตคติตอการเรียน
ภาษาตางประเทศ ซ่ึงเขาไดเสนอแบบจําลองไวดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 7  ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาตางประเทศกับเจตคติตอการเรียน 
ที่มา : Sandra J. Savignon,  Communicative  Competence: An Experiment in Foreign Language 
Teaching (Montreal : Marcel Dedier, 1972), 24. 
 
 สปอลสกี (Spolsky 1969) ไดทําการวิจัย นักศึกษาสี่กลุมในมหาวิทยาลัยในสหรัฐ 
อเมริกา โดยที่กลุมที่หนึ่งเปนนักศึกษาตางประเทศที่เพิ่งมาถึงสหรัฐอเมริกาใหมๆ กลุมนี้ไดรับ    
คํารับรองจากประเทศของตนวา มีความสามารถในภาษาอังกฤษในระดับที่ตองการ  กลุมที่สองเปน
นักศึกษาตางประเทศที่กําลังเรียนวิชาอภิปรายอยูในมหาวิทยาลัย  กลุมที่สามเปนนักศึกษาที่เพิ่ง
สมัครเขาเรียนในมหาวิทยาลัยมีความสามารถในภาษาอังกฤษแตกตางกันไป  กลุมที่ส่ีเปนนักศึกษา
ญ่ีปุน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ ขอคําถามแบบ Direct questionnaire และ Indirect  
questionnaire  ผลการวิจัยพบวา เจตคติเปนปจจัยหนึ่งที่มีสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเจตคติที่มีตอผูที่พูดภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้  ลิม (Lim 1977) ไดเสนอ
ขอคิดเห็นวา เจตคติและแรงจูงใจ เปนสิ่งที่ทําใหผูเรียนภาษา ตางประเทศประสบผลสําเร็จ       
อยางหนึ่ง  และครูผูสอนอาจจะทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจหรือเปลี่ยนแปลงเจตคติตอการเรียน
ภาษาของนักเรียนได  ครูสามารถทําใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาได   
 จะเห็นไดวา   เจตคติมีบทบาทในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางหนึ่งและเปน    
องคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหบุคคลประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวในการเรียน  ทั้งนี้เพราะเจตคติ
ที่ดีตอการเรียนกอใหเกิดความตั้งใจ  อยากรูอยากเห็นในวิชานั้นๆ  เอาใจใสการเรียนอยางแทจริง 
อันจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  เจตคติของบุคคลมีความสําคัญตอ
บุคลิกภาพและการแสดงออกทางพฤติกรรม  หากมีส่ิงเรามากระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจก็จะ
สรางเจตคติในทางบวก (positive)  และถาหากเกิดความไมพึงพอใจก็จะแสดงออกมาในลักษณะไม
เห็นดวย  ไมสนับสนุน  หรือเรียกวาเจคติทางลบ (negative) อันมีความเกี่ยวเนื่องมาจาก
กระบวนการเรียนรูและประสบการณที่ส่ังสมมา  สามารถที่จะสรางและเปลี่ยนแปลงได  เจตคติ

เรียนภาษาไดดี 
(Good learners) 

 เจตคติทางบวก 
(Positive attitudes) 

   
ผูเรียนภาษาไมดี  
(Poor learners) 

 เจตคติทางลบ 
(Negative attitudes) 
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ของตัวผูเรียนนั้นมีผลตอการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  มีนักการศึกษาหลาย
ทานไดใหความหมายของเจตคติไวดังนี้ 
 
 3.1.1  ความหมายของเจตคติ 
  “เจตคติ” หรือ “Attitude” ในภาษาอังกฤษนั้นมาจากคําในภาษาลาตินวา “Aptus”  
ตรงกับคําวา “ความเหมาะสม” (fitness) หรือ “การปรุงแตง” (adopted ness)  (ศักดิ์  สุนทรเสณี  2531 : 
1)  โดย “เจตคติ” อาจเรียกไดหลายชื่อ เชน เจตคติและทาทีความรูสึก เปนตน  ทางดานของ          
จาโคโบวิทส  (Jakobovits 1971 : 243)  อธิบายความหมายของเจตคติวา หมายถึง ความสนใจที่เปน
สภาวะจากแรงผลักดันภายในตัวบุคคล หรือหมายถึง ความรูสึกเห็นดวยหรือเปนปฏิปกษตอสิ่งนั้นๆ             
สอดคลองกับ เบรอน (Baron 1980 : 642) ที่ใหความหมายของ “เจตคติ” วาเปนความรูสึก     
ความเชื ่อและพฤติกรรมที่มีตอส่ิงของ  คน  เร่ืองราว  และกลุมตางๆ ในทางบวกหรือทางลบ      
สวน เลฟตัน (Lefton 1986 : 354) ใหความหมายของ “เจตคติ” วาเปนความรูสึก  ความเชื่อ  และ       
การโนมนาวใหแสดงพฤติกรรมตอคน  ความคิด  หรือสิ่งตางๆ และดารเลย (Darley 1991 : 611)  
ใหความหมายของ “เจตคติ” วาเปนการแสดงออกที่ไดไตรตรองแลวตอเหตุการณ  ส่ิงตางๆ หรือคน     
วาพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ  สอดคลองกับความคิดของ เกลียทแมน (Glietman 1992 : 309) ที่ให
ความหมายของ “เจตคติ” วาเปนสภาพของจิตใจที่มีตอความคิด ส่ิงตางๆ  หรือ  คน  ซ่ึงเกิดจาก     
ความเชื่อ  ความรูสึก  การไตรตรอง  และการโนมนาวแสดงออกในทางบวกหรือทางลบ 
  เจตคติ คือ ลักษณะจิตใจของบุคคลที่เปนความโนมเอียงหรือความรูสึกที่จะ
ตอบสนองไปในทางที่ชอบตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ (Newcomb 1954 : 128) หรืออาจกลาวไดวา
เปนความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ โดยมีอารมณเปนสวนประกอบทั้งพรอมที่จะแสดง
พฤติกรรมเฉพาะอยางตอบุคคล  ส่ิงของหรือสภาพการณที่เกี่ยวของ  นอกจากนี้  ฮิลการด (Hilgard 
1962 : 564) ความคิดหรือสถานการณและมีความพรอมที่จะตอบสนองในทางที่เอนเอียงไปในทาง
เดิม  เมื่อไดกลาววา “เจตคติ” เปนการแสดงพฤติกรรมหรือความรูสึกในทางเขาหาหรือหนีออกหาง
จากวัตถุ  พบกับสิ่งตางๆ ดังกลาว  สวนทางดาน อแนสทาเซีย (Anastasai 1986 : 543) ให
ความหมายวา “เจตคติ”  คือ ความโนมเอียงที่จะแสดงออกในทางที่ชอบตอส่ิงเราอยางใดอยางหนึ่ง 
เปนตนวา กลุมชน  ประเพณีหรือสภาพการณตางๆ และการที่บุคคลจะตัดสินวา ชอบหรือไมชอบ  
เห็นดวยหรือไม  หรือเห็นดวยกับสิ่งเราใดไดนั้นยอมตองอาศัยการประเมินคา  ซ่ึงอาจเปนไปโดย
รูตัวหรือไมรูตัวก็ได   
  ไคลน (Klein 1990 : 37-38) อธิบายวา เจตคติ เปนสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนรู
ภาษาที่สอง  หากผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาที่สองนั้นๆ  จะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จมากกวา
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ผูเรียนที่เจตคติไมดี   สวนนักการศึกษาดานการเรียนรูภาษาที่สองอยาง คราชเชน (Krashen 1982 : 
37-38)  อธิบายวา เจตคติมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการรับรูภาษาที่สองอยางมาก  ซ่ึง
สอดคลองกับ  วิชชุดา  เตียวกุล (2529 : 14) ที่กลาววา เจตคติทางการเรียน หมายถึง ความรูสึก  
ความคิดเห็นที่มีตอครู  ตอการศึกษาทั้งทางดานการเรียนการสอน  ครอบคลุมเนื้อหา 2 ประการ  คือ 
การยอมรับตัวครูและการยอมรับคุณคาทางการศึกษา  วัดไดโดยแบบสํารวจเจตคติทางการเรียน  
ดาน ทัศนีย  เจริญเลิศ  (2538 : 29) สรุปความหมายของเจตคติตอการเรียนวา หมายถึง ความรูสึก  
ความคิด  ความเชื่อของนักเรียนที่มีประสบการณเกี่ยวกับการเรียนไมวาจะเปนครู  เพื่อน  วิชาเรียน  
สภาพที่เอื้อตอการเรียนที่โรงเรียนและที่บาน  สงผลใหแสดงพฤติกรรมออกมา  2 ลักษณะ คือ เจตคติ
ตอการเรียน  นักเรียนจะแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ  เห็นดวย  สนใจ  มาเรียนสม่ําเสมอ  
ยอมรับความสามารถและพฤติกรรมของครู  เห็นคุณคาทางการศึกษาและเจตคติที่ไมดีตอการศึกษา  
นักเรียนจะแสดงออกในลักษณะของการติ  ไมเห็นดวย  ไมสนใจ  ขาดเรียนบอยๆ  ไมชอบและ       
ไมยอมรับความสามารถและพฤติกรรมของครู  ไมเห็นคุณคาทางการศึกษา 
  ทรงพล  ภูมิพัฒน (2538 : 184) ใหความหมายของเจตคติวา เปนความพรอมที่
บุคคลจะตอบสนองตอส่ิงเราตางๆ  ในลักษณะหนึ่งลักษณะใด  ซ่ึงอาจจัดไดในเชิงของความเขมขน
ของการตอบสนองนั้นๆ วาออนหรือเขมขนมากนอยเพียงไร  และสุชา  จันทรเอม (2539 : 242) 
ใหความหมายของเจตคติวาเปนนามธรรมที่เกิดจากการเรียนรู  หรือประสบการณในชีวิตของบุคคล  
และมีความสําคัญตอการตอบสนองทางสังคมของบุคคลเปนอยางมาก  นั่นคือ บุคคลมีพฤติกรรม
อยางไรหรือทําในลักษณะที่แตกตางกัน 
  จากความหมายของ “เจตคติตอการเรียน” ที่กลาวมาแลว  สรุปไดวา เจตคติตอ
การเรียน หมายถึง ความรูสึก  ความคิด  ความเชื่อของนักเรียน  ที่มีตอประสบการณที่เกี่ยวกับเรื่อง
การเรียนไมวาจะเปนครู  เพื่อน  วิชาเรียน  สภาพที่เอื้อตอการเรียนที่โรงเรียนและที่บาน  สงผลให
แสดงพฤติกรรมออกมา 2 ลักษณะ คือ 
  1.  เจตคติที่ดีตอการเรียน  นักเรียนจะแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ      
เห็นดวย  สนใจมาเรียนสม่ําเสมอ  ยอมรับความสามารถ  และพฤติกรรมของครู  เห็นคุณคาของ
การศึกษา 
  2. เจตคติที่ไมดีตอการเรียนนักเรียนจะแสดงออกในลักษณะของการไมเห็น
ดวย  ไมสนใจ  ขาดเรียนบอยๆ  ไมชอบ  และไมยอมรับความสามารถและพฤติกรรมของครู  ไม
เห็นคุณคาของการศึกษา 
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  จากความหมายของ “เจตคติ” ที่กลาวมาสรุปไดวา เจตคติ หมายถึง ความรูสึก  
ความเชื่อ และการแสดงพฤติกรรมที่มีตอคน  ส่ิงตางๆ  ความคิด  เหตุการณ  และกลุมตางๆ  ซ่ึงอาจ
ไดมาจากการเรียนรูหรือประสบการณ  แลวไตรตรองวาพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ 
 
 3.1.2  ความสําคัญของเจตคต ิ
  สําหรับความสําคัญของเจตคตินั้น  มีนักการศึกษาไดใหคําจํากัดความไวแตกตาง 
กัน ดังตอไปนี้  
  สุชา  จันทรเอม (2539 : 90-91) และสุรางค  โควตระกูล (2537) กลาววา เจตคติมี
ธรรมชาติและลักษณะที่สําคัญ คือ เจตคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู หรือเกิดจากประสบการณ
ตางๆ  ในชีวิตของบุคคลและบางครั้งก็ไดรับจากการเลียนแบบ  เจตคติเปนเครื่องกําหนดขอบเขต  
วิธีการตางๆ ที่บุคคลใชพิจารณาสิ่งแวดลอม  นั่นคือ บุคคลพิจารณาสิ่งตางๆ ในแงที่แตกตางกัน
เพราะคนเรามีเจตคติไมเหมือนกัน  บุคคลแตละคนมีเจตคติตอสถานการณหรือตอบุคคลเดียวกัน
แตกตางกันออกไปไดหลายลักษณะ  แลวแตประสบการณของบุคคลนั้น  เจตคติของบุคคลที่มีตอ
ส่ิงใดสิ่งหนึ่งนั้น  อาจเปนสิ่งถาวรหรือช่ัวคราวก็ได  เจตคติบางอยางที่อยูในสภาพที่ไมมั่นคงก็
พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงได  สวนเจตคติที่มั่นคงก็มีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงไดและมีผลตอพฤติกรรม
การแสดงออกและบุคลิกภาพของบุคคล  เจตคติมีผลกระทบตอการเรียนรูของเด็กมาก  โดยอาจชวย
ใหเด็กไดรับความสําเร็จจากการเรียน  หากเด็กมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอน  หรือในทางตรง 
กันขามอาจทําใหการเรียนของเด็กลมเหลว หรือเกิดความทอแทในการเรียนได  หากเด็กมีเจตคติที่ 
ไมดีตอการเรียนการสอน 
  นอกจากคําอธิบายดังไดกลาวมาขางตนนี้แลว ยังมีผูอธิบายความหมายของคําวา 
“เจตคติ” ไวแตกตางกันมากมาย  อยางไรก็ตาม นับไดวาเจตคติเปนองคประกอบที่ทําใหเกิด
ความชอบหรือไมชอบ (affective factors) ที่มีผลตอการกระทําและความสําเร็จในการกระทําสิ่งใด
ส่ิงหนึ่งดวยกันทั้งนั้น 
  
 3.1.3  องคประกอบของเจตคติ 
  องคประกอบในการเกิดเจตคตินั้น  ไดมีนักการศึกษาไดแบงองคประกอบไว
หลายทาน ดังนี้ 
  เลฟตัน (Lefton 1986 : 354) พาพาเลีย (Papalia 1958 : 602-603)    ธัญญะ            
บุปผเวส (2534 : 301) และสุชา  จันทรเอม (2539 : 242)  ไดทําการแบงองคประกอบของเจตคติ
ออกเปน 3 ประการ ดังตอไปนี้ 
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  1.  ดานความรูสึก (the affective component) ไดแก อารมณ  และความรูสึกที่มีตอ   
ส่ิงนั้นๆ  เปนองคประกอบดานความรูสึกของบุคคล  ซ่ึงมีอารมณมาเกี่ยวของ  หากบุคคลมีความรูสึก  
ชอบพอบุคคลใดหรือส่ิงใดก็จะชวยใหเกิดเจตคติที่ดีตอบุคคลนั้น 
  2.  ดานความเขาใจ (the cognitive component) ไดแก  ความคิด  และความเชื่อที่มี
ตอส่ิงนั้นๆ เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับความรู  หรือความเชื่อถือของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  หากมี
ความรูหรือความเชื่อวาสิ่งใดดีก็จะมีเจตคติที่ดีตอส่ิงนั้น 
  3.  ดานพฤติกรรม (the behavioral component) ไดแก การตอบสนอง  หรือ       
การแสดงออกที่มีตอสิ่งนั้นๆ เปนองคประกอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล คือ ความโนมเอียงที่
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตอบโตอยางใดอยางหนึ่งออกมา  พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเกิดจาก
ความรูสึกที่เขามีเกี่ยวกับวัตถุ  เหตุการณ  หรือบุคคล  
  จากที่กลาวมา  สรุปไดวา เจตคติมีองคประกอบ 3 ประการ คือ ดานความรูสึก
หรืออารมณ  ดานความรูความเขาใจและดานการแสดงพฤติกรรม  องคประกอบทั้งสามดานนี้มี
ความสัมพันธกันมากจนไมสามารถแยกออกจากกันไดของบุคคลที่มีส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
 
 3.1.4  การวัดเจตคติ 
  การวัดเจตคติ  นักการศึกษาหลายๆ ทานไดใหความเห็นเกี่ยวกับการวัดเจตคติไว
ดังนี้ คือ เจตคติเปนเรื่องเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด  เกี่ยวกับความชอบหรือไมชอบ  เกี่ยวกับ       
ความคิดเห็นที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงไมสามารถที่จะวัดไดโดยตรง  การวัดเจตคติจึงตองออกมาใน
รูปของความคิดเห็นหรือจากการแสดงออกทางภาษา  และการใชความคิดเห็นเปนตัวบงชี้ถึงเจตคติ
ของแตละบุคคลนั้น  ตองยอมรับวาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น  ถาบุคคลเหลานั้นแสดง 
ความคิดเห็นไมตรงกับความรูสึกที่แทจริง อยางไรก็ตาม ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นก็เปนลักษณะ
ธรรมดาของการวัดทั่วๆ ไปและผูกระทําการวัดจะตองพิจารณาใหดี 
  บุญเรียง  ขจรศิลป (2528 : 137-154) ไดสรุปวา มีผูเสนอแนะวิธีการสรางแบบ 
วัดเจตคติไว 3 วิธีดวยกัน ไดแก 
  1.  เทคนิคของเธอรสโตน (Thurstone technique) 
   เธอรสโตน  เปนคนแรกที่ไดเสนอแนวคิดทางดานการสรางมาตรการทาง
จิตวิทยาขึ้นโดยตรง  เทคนิคการสรางแบบวัดเจตคติของเธอรสโตนนั้นประกอบดวยขั้นตอนตางๆ  
ดังตอไปนี้ 
   1.1  การกําหนดตัวแปรทางดานเจตคติที่จะวัดการเขียนขอความตางๆ ที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษาใหไดมากที่สุด  ซ่ึงขอความที่เขียนนั้นควรจะมีลักษณะดังตอไปนี้    
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ควรเปนขอความที่เกี่ยวของกับเหตุการณในปจจุบัน  มีความหมายเดียวในหนึ่งขอความ  ใชภาษาที่
งายและชัดเจน  ไมควรใชขอความที่เปนประโยคปฏิเสธซอนปฏิเสธ   ควรจะประกอบดวยขอความ
ตางๆ ที่สามารถจัดลําดับของความรูสึก  ความชอบตางๆ  จากนอยไปหามาก 
   1.2  รวบรวมแนวคําถามที่สอดคลองกับตัวแปรที่จะศึกษา 
   1.3  ประเมินคาของแนวคําถาม  โดยใหกรรมการตัดสินขอความ ประมาณ 50 ถึง 
100 คน 
   1.4  การพิจารณาเลือกคําถามครั้งสุดทาย คือ การคัดเลือกขอคําถามมาสราง
เปนมาตรวัดที่แทจริง 
  2.  เทคนิคของลิเคอรท (Likert technique) 
   เทคนิคการสรางแบบวัดเจตคติของลิเคอรทนั้นประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ  
ดังตอไปนี้ 
   2.1  เขียนขอความตางๆ  ที่ เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษาใหไดมากที่ สุด              
ซ่ึงขอความตางๆ เหลานั้น  ควรจะมีทั้งขอความที่เปนขอความเชิงนิมาน (positive) และขอความเชิง
นิเสธ (negative) 
   2.2  นําขอความที่รวบรวมไวนั้นไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาและระบุวา
ขอความแตละขอความนั้นเปนขอความที่เปนขอความในเชิงนิมานหรือนิเสธ หรือเปนกลางๆ  
   2.3  ตัดขอความที่ผูเชี่ยวชาญสวนใหญเห็นพองกันวาเปนขอความในเชิง
กลางๆ ที่จัดไมไดวาเปนขอความในเชิงนิมานหรือนิเสธ  เนื่องจากเทคนิคของลิเคอรทนั้น ใช
ตัวเลือก 5 ตัว ไดแก เห็นตัวอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
   2.4  นําขอความที่คัดเลือกมาแลวมาเรียบเรียงเปนแบบวัดเจตคติ  โดยมีคํา
ช้ีแจงในการตอบแทนแบบวัดอยางชัดเจน 
   2.5 นําแบบวัดไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับ            
กลุมตัวอยางที่จะใชจริง  ซ่ึงจํานวนกลุมตัวอยางควรจะมีอยางนอย 5 เทา ของจํานวนขอความ 
   2.6  วิเคราะหคุณภาพของขอความแตละขอ  และคาความเชื่อมั่นของแบบวัด 
เจตคติทั้งฉบับตามลําดับ 
  3.  เทคนิคนัยจําแนก (Semantic differential technique) 
   เทคนิคนัยจําแนกเปนวิธีการสรางแบบวัดเจตคติอีกชนิดหนึ่ง  ซ่ึงเสนอแนะ
โดย ออสกูด (Osgood)  ไดใหความหมายของ “เทคนิคนับจําแนก” ไววา คือ วิธีการสังเกตและวัด
ความหมายของมโนมติทางดานจิตวิทยา”  และมีความเชื่อวา ภาษาเปนสื่อความหมายของมนุษยที่
สามารถนํามาวัดความรูสึก  เจตคติและพฤติกรรมของมนุษยได  การพัฒนาแบบวัดเจตคติโดยใช
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เทคนิคนัยจําแนกนั้น  ออสกูด อาศัยทฤษฎีและผลการวิจัยเกี่ยวกับการวัดความหมายของคํา  และ
ในการสรางแบบวัดเจตคติแบบนี้  จะใชคําคุณศัพทที่มีความหมายตรงขามกัน  โดยเลือกคําที่
เหมาะสมตอเปาหมายที่จะวัด  แลวนําคําคุณศัพทมาสรางเปนมาตรวัด  โดยแบงเปน 3, 5, 7 หรือ 9 
ชวงก็ได  แตชวงที่เหมาะสมที่สุดคือ 7 ชวง  โดยใหคาคุณศัพทที่มีความหมายตรงขามอยูหัวทาย
ของมาตรวัด  
   กลาวโดยสรุป ผูวิจัยจะนําเสนอเพียงวิธีเดียว คือ วิธีการวัดเจตคติของลิเคอรท 
(Likert 1961)  ขอความที่บรรจุในมาตรวัดประกอบดวยขอความในทางบวกและขอความใน 
ทางลบตอสิ่งตางๆ หรือเหตุการณนั้นๆ  วิธีของลิเคอรท (Likert 1961)  ใชวัดปจจัยดานตัวผูเรียน
ดานเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ   วัดความรู ส ึกเห ็นดวยหรือไมเห ็นด วยตอข อความ            
แบงออกเปน 5 ชวง  โดยขอความทางบวก จะใหคะแนน ดังนี้ 1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  2 =     
ไมเห็นดวย  3 = ไมแนใจ  4 = เห็นดวย  และ 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง  สวนขอความทางลบจะให
คะแนน ดังนี้  5 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  4 = ไมเห็นดวย  3 = ไมแนใจ  2 = เห็นดวย  1 = เห็นดวย
อยางยิ่ง 
 
3.2  ดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
 ความสําคัญของกลยุทธการเรียนรู  เปาหมายสําคัญในการจัดการศึกษา คือ การพัฒนา
ผูเรียนใหสามารถเรียนรูดวยตนเอง  และการจะบรรลุเปาหมายในการเรียนรู  ผูเรียนมีสวนสําคัญยิ่ง  
กลาวคือ  นักเรียนตองมีกลยุทธการเร ียนรู ที ่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเปนของตนเอง             
มิเชนนั้นแลว ถึงแมตัวผูเรียนจะมีสติปญญาดีหรือมีความพยายามเพียงใด  ก็ไมสามารถประสบ
ความสําเร็จในการเรียนได  กลยุทธการเรียนหรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา ยุทธศาสตรการเรียนรู      
จึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนทุกคน   
 
 3.2.1  ความหมายกลยุทธการเรียนรู 
  กลยุทธการเรียนรู ตรงกับภาษาอังกฤษวา Learning Strategy มีรากศัพทมาจาก
ภาษากรีก คือ Strategia  ซ่ึงเปนคําที่ใชในทางการทหาร  มีความหมาย เกี่ยวกับการวางแผนหรือ        
การกําหนดวิธีการรบเพื่อชัยชนะ  เมื่อนํามาใชในการเรียน  ความหมายทั่วไป หมายถึง การวางแผน 
หรือกําหนดวิธีการเรียน  และควบคุมตนเองของนักเรียนเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่มีประสทิธภิาพ  ซ่ึงจะ
ชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จตามที่คาดหมาย  หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา  เปนขั้นตอนหรือ
วิธีการที่ผูเรียนนํามาใชในการเรียนรู  เพื่อใหการเรียนเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
(กรมวิชาการ 2539 ก :1-2)  นอกจากนี้ อัจฉรา  วงศโสธร (2544 :112) ไดสรุปความหมายของ     
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กลยุทธการเรียนรู  วาคือ ความคิด  ขั้นตอนหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากความพยายามของผูเรียนที่
จะพัฒนาทักษะทางภาษา  ไมวาจะเปนการฟง  พูด  อานหรือเขียน  และความสามารถในการใช
ภาษาในสังคมเพื่อการเรียน  การสื่อสารในสังคม  เพื่อตนเองจะไดเขาใจและใชภาษาได  ซ่ึง
พฤติกรรมนี้กําหนดขึ้นเอง  อาจรวมถึงความสามารถในการเดาความหมายและรวมถึงความจําศัพท 
และกฎเกณฑอีกดวย  สอดคลองกับ ซิมเมอรแมน (Zimmerman 1988) และพินริช (Pinrich 1995)   
ที่กลาวถึง กลยุทธในการศึกษาวา  เปนสิ่งที่สามารถเรียนรูและพัฒนาได  ชวยสงเสริมการเรียนรู  
พัฒนาทักษะ  ความคิดสรางสรรค  แรงจูงใจ  สมาธิและสิ่งที่เอื้อตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
นักเรียนที่มีคะแนนกลยุทธในการศึกษาสูงจะเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอการเรียนสูง            
มีการวางแผน  การเรียนอยางตอเนื่อง  เพราะเชื่อวาการเรียนเปนกระบวนการที่ควบคุมได  ดังนั้น
จึงมีความมานะพยายามคิดคนกลยุทธที่จะพัฒนาทักษะ  ความรูใหเพิ่มพูนอยูเสมอ  สํารวจ
ตรวจสอบและประเมินการเรียนรูของตนเองทุกขั้นตอน  จัดสรรสิ่งแวดลอมใหเอื้อประโยชนตอ
การเรียนรู  กลยุทธการเรียนรูในการศึกษาชวงตนๆ  โดยหลักเกณฑแลวมุงเนนทางปญญา  
การศึกษาในภายหลังเกี่ยวของกับคุณลักษณะทางสังคม  ซึ่งนักการศึกษา คือ ออกซฟอรด 
(Oxford 1989 ) กับรูบิน (Rubin 1975) ไดพิจารณาถึง กลยุทธในการเรียนรูของผูเรียน คือ แบบ
ทางตรงและทางออม 
  สรุปแลว กลยุทธการเรียนรูในที่นี้ หมายถึง การวางแผนหรือกําหนดวิธีการเรียน
และควบคุมตนเองของนักเรียนเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ  ชวยใหผูเรียนประสบ
ความสําเร็จตามที่คาดหมายหรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา  เปนขั้นตอนหรือวิธีการที่ผูเรียนนํามาใชใน
การเรียนรูเพื่อใหการเรียนเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 
 3.2.2  องคประกอบของกลยุทธการเรียนรู 
   กลยุทธหรือยุทธศาสตรการเรียนรู นับวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งตอการเรียนรู
ของนักเรียน  เพราะจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาวิชาและฝกทักษะดานการเรียนไดสะดวก  
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งชวยเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาตางๆ ดวย  จาก     
การศึกษางานวิจัย พบวา ยุทธศาสตรการเรียนรูมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
มากพอสมควร  ดังนั้น นอกเหนือจากการสอนเนื้อหาความรูและทักษะใหกับนักเรียนแลว  
โรงเรียนควรใหความสําคัญตอวิธีการเรียนของนักเรียนใหมากขึ้น  โดยการสงเสริมและพัฒนา    
กลยุทธการเรียนรูใหแกนักเรียนเพื่อใหมีวิธีการเรียนที่ถูกตอง (พิทักษ  นิลนพคุณ และคณะ 2539 : 
1-49)  กลยุทธการเรียนรู จําแนกออกเปน 2 ลักษณะใหญๆ ดังนี้ 
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  1.  กลยุทธการเรียนรูภายนอก  เปนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของโดยตรงกับสิ่งที่จะ
เรียน  เปนวิธีการที่นักเรียนจะนํามาใชกับเนื้อหาที่จะเรียน  ประกอบดวยกลยุทธดานการจํา 
(Memory strategies) เปนกลยุทธที่ชวยผูเรียนดานความจําและการดึงขอมูลใหมๆ มาใช  และ      
กลยุทธดานปญญา (Cognitive strategies) เปนกลยุทธที่ชวยผูเรียนในการทําความเขาใจและสราง
ความรูดวยวิธีการตางๆ 
  2.  กลยุทธการเรียนรูภายใน  เปนกลยุทธที่สนับสนุนและเอื้อตอการเรียนรูของ
นักเรียน  เปนกลยุทธที่ไมไดนํามาใชในการเรียนรูโดยตรง  แตนํามาประยุกตใชประกอบดวย 
   2.1  กลยุทธดานอภิปญญา (Metacognitive strategies) เปนกลยุทธที่ชวยให 
ผูเรียนสามารถควบคุมการใชความรูความคิดของตนเอง นั่นคือ สามารถประสานกระบวน          
การเรียนรูโดยใชองคประกอบตางๆ เชน การใสใจตอการเรียนรู  การวางแผน  การจัดการเรียนรู 
และการประเมินผลการเรียนรู  เพื่อใหการเรียนเปนไปอยางไดผล 
   2.2  กลยุทธดานจิตพิสัย (Affective strategies) เปนกลยุทธชวยใหผูเรียน
สามารถควบคุมอารมณแรงจูงใจและสิ่งตางๆ ที่มีตอผลการเรียน 
   2.3  กลยุทธดานสังคม (Social strategies) เปนกลยุทธที่ชวยใหผูเรียนได
เรียนรู  การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อชวยการเรียนรู 
 
  กลยุทธการเรียนรูภายนอก  ประกอบดวยกลยุทธดานสําคัญอยู 2 ดานใหญ คือ  
  1.  กลยุทธดานการจํา (Memory strategies) ลักษณะการจํา คือ สมรรถภาพหรือ
ความสามารถในการจําสิ่งตางๆ ของผูเรียน  ถือไดวาเปนพื้นฐานที่มีความสําคัญยิ่งตอการเรียนรู  
การเขาใจสิ่งตางๆ ทั้งยังชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการแกปญหาตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวย  การจําของคนเรานั้นบางเรื่องอาจจดจําไปนานตลอดชีวิต  บางเรื่องก็อาจจําไดเพียง
ช่ัวครู  ซ่ึงทุกคนไดเรียนรูและจดจําเกี่ยวกับขอเท็จจริงเปนจํานวนมากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นมีหลาย
ระดับ  ตามความซับซอนของเหตุการณและปญหา  โดยทั่วไปคนเราจะจําสิ่งตางๆ ในลักษณะของ
ขอเท็จจริง (verbal information) ซ่ึงเปนการจดคําขอเท็จจริงและขอมูลตางๆ  ซ่ึงอาจแบงไดเปน 3 ชนิด 
ไดแก 1) การเรียนรูและจดจําชื่อคน  ส่ิงของ  สถานที่  และคําศัพทตางๆ  2) การเรียนรูหรือจดจํา
ขอเท็จจริงหรือขอมูลตางๆ ที่เปนประโยคและขอความ และ 3) การเรียนรูและจดจําสาระสําคัญของ
เร่ืองราวตางๆ แลวสรุปเปนขอความ  หรือสามารถอธิบายถายทอดสิ่งตางๆ เหลานั้นใหผูอ่ืนเขาใจ 
  2.  กลยุทธการเรียนรูดานปญญา (Cognitive strategies) เปนกลยุทธที่เกี่ยวของกับ
วิธีการเรียนเฉพาะเรื่อง เปนไปตามวัตถุประสงคการเรียนรู  กลยุทธนี้ผูเรียนมีปฏิสัมพันธโดยตรง
กับสิ่งที่เรียน 
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   ความหมายกลยุทธการเรียนรูดานปญญา คือ วิธีการหรือขั้นตอนที่ผูเรียน
นํามาใชเพื่อใหเกิดการเรียนรูเนื้อหา และมีความชํานาญดานทักษะในสิ่งที ่เรียน  กลยุทธดาน       
การเรียนรูทางปญญาประกอบดวย  การฝกปฏิบัติการรับและสงสาร  การวิเคราะหและการใช
เหตุผล  การจัดทําโครงสรางเพื่อชวยการเรียนรู  รวมทั้งการเดาและเอาชนะขอจํากัดในการสื่อ
ความหมาย  กลยุทธการเรียนรูทางปญญาประกอบดวย 
   2.1  การปฏิบัติ (Practicing) เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดพบเห็น     
ฝกหรือใชส่ิงที่ตองการเรียนรูบอยๆ  ทําใหสามารถจําได  ระลึกได  มีความเขาใจ  เกิดทักษะ    
ความชํานาญและสามารถนําไปใชได  
   2.2  การรับและสงสาร (Receiving and sending messages) เปนวิธีการที่
นักเรียนนํามาใช เพื่อใหไดรับขอมูลความรูจากแหลงวิทยาการตางๆ  รวมทั้งสามารถสื่อความหมาย
ใหผูอ่ืนไดรับทราบ  การรับและสงสารมีวิธีการยอย คือ การจับประเด็นความคิดอยางรวดเร็ว  อาจ
ใชวิธีการอานเพื่อจับใจความสําคัญ (skimming) และการอานเพื่อสํารวจขอมูลเฉพาะที่ผูเรียนสนใจ 
(scanning)  การใชแหลงวิทยาการ ไดแก การศึกษาคนควาหาความรูจากส่ิงพิมพในหองสมุดหรือ
การศึกษาดูงานสถานที่สําคัญ 
   2.3  การวิเคราะหและการใชเหตุผล (Analyzing deductively) เปนวิธีการที่
ผูเรียนใชความคิดอยางมีเหตุผลเพื่อที่จะเขาใจ  และสามารถใชกฎเกณฑที่เรียนมาไดอยางถูกตอง          
การวิเคราะหและการใชเหตุผล มีวิธีการยอย ดังนี้  
    2.3.1 การใชเหตุผลเชิงนิรนัย (Reasoning deductively) วิธีการนี้นักเรียน
พยายามนํากฎเกณฑความรูที่เรียนแลวไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 
    2.3.2  การวิเคราะหสิ่งที่เรียน (Analyzing contents) เปนวิธีการที่ผูเรียน
นําเนื้อหามาพิจารณา  แยกยอยเพื่อทําความเขาใจในแตละสวนประกอบเพื่อนําไปสูความเขาใจใน
ภาพรวม เชน การพิจารณาความหมายของคําศัพทโดยการแยกคําเปนอุปสรรค  ปจจัยและรากศัพท 
เปนตน 
    2.3.3  การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Analyzing contrastively) เปน
วิธีการที่ผูเรียนวิเคราะหองคประกอบความรูใหม  แลวนํามาเปรียบเทียบกับองคประกอบของ
ความรูเดิม  เพื่อพิจารณาความหมายของคําศัพทโดยการแยกคําเปนอุปสรรค  ปจจัยและรากศัพท 
เปนตน 
    2.3.4 การแปล (Translation) เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนเขาใจ
ภาษาตางประเทศไดโดยอาศัยภาษาแม 
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    2.3.5  การถายโอน (Transferring) เปนวิธีการใชความรูเดิมมาชวยเสริม
ในการเรียนความรูใหม  ความรูเดิมอาจเปนความรูดานคําศัพท  กฎเกณฑ  หลักการ  มโนทัศนที่มี
อยูของสาขาหนึ่งไปใชกับอีกสาขาหนึ่ง 
   2.4  การจัดทําโครงสรางเพื่อชวยการเรียนรู (Creating structure for input and 
output) เปนวิธีการที่ผูเรียนแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในสิ่งที่เรียนไดอยางเปนรูปธรรมวิธีการนี้
ประกอบดวย 4 วิธีการยอย คือ การจดบันทึก (Taking notes)  การยอความ (Summarizing)  การทํา
ส่ิงสําคัญใหเดนชัด (Highlighting)  เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือ ( ) ใสกรอบสี่เหล่ียม หรือ 
วงกลมสิ่งที่ตองการเนนเอาไว  การเดาโดยใชปญญา (Guessing intelligently)   กลยุทธดานปญญาที่
สําคัญที่ควรไดรับการฝก ไดแก 
    2.4.1  การเฟนจําแนก (Discriminations) หมายถึง ความสามารถใน      
การมองเห็นความแตกตางของสิ่งตางๆ รอบตัวและบอกไดวาสิ่งที่เห็นนั้นเหมือนหรือแตกตาง 
    2.4.2  มโนภาพรูปธรรม (Concrete concepts) เมื่อเด็กมีพื้นฐานความรูใน
การเฟนจําแนกแลว  ตอไปจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวัตถุส่ิงที่เห็นไดเรียกวา รูปธรรม 
    2.4.3  มโนภาพ (Defined concepts) มีส่ิงของหลายๆ ส่ิงที่ไมสามารถจะ
ช้ีใหเห็นลักษณะของรูปธรรมไดชัดเจน เชน คําวา ความสามัคคี  อุปสรรค  การแขงขัน  ประมุขตอง
ใชคําจํากัดความชวยในการอธิบายนับวาเด็กตองใชความสามารถทางสมองที่สูงขึ้นไปอีก 
    2.4.4  กฎ (Rules) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจกฎเกณฑ หลักการ
หรือความเขาใจเหตุผล  ความเกี่ยวพันของสิ่งตางๆ      
    2.4.5  การแกปญหา (Problem solving) หมายถึง ความสามารถในการนํา
กฎเกณฑตางๆ ที่ไดเรียนรูมาแลว  มาใชแกปญหาที่ยากและซับซอนกวาที่เคยพบ  บางครั้งเราเรียก
ความสามารถนี้วา การใชกฎขั้นสูง (higher order rules) นักเรียนอาจตองใชกฎขั้นสูงนี้ในการแตง
ประโยค  เขียนขอความ  พูดภาษาตางประเทศ  แกปญหาสมการทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  
แกปญหาเศรษฐกิจและสังคม ตามระดับความสามารถของตน 
  กลยุทธการเรียนรูภายใน  ประกอบดวยกลยุทธดานสําคัญ 3 ดานใหญ ดังตอไปนี้ 
  1.  กลยุทธการเรียนรูดานจิตพิสัย (Affective strategies) คือ เปนพฤติกรรมหรือ
วิธีการที่ ผู เ รียนนํามาใชเพื่อชวยควบคุมความรู สึกและอารมณใหสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  กลยุทธการเรียนรูดานจิตพิสัยแบงออกเปน 4 วิธียอย ดังนี้ 
   1.1  การลดความกังวล  ในการศึกษาเลาเรียนผูเรียนอาจจะมีความวิตกกังวล
และความตึงเครียดอันเนื่องมาจากความพยายามทําความเขาใจบทเรียน  การทําการบาน  รายงาน  
และการสอบ 
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   1.2  การใหกําลงใจตนเอง  การเรียนรูวิชาการตางๆ ไมใชส่ิงที่กระทําได
โดยงายจําตองใหกําลงใจตนเองดวย เพื่อสงเสริมใหเกิดความคาดหวังในความสําเร็จ  
   1.3  การดูแลอารมณตนเอง  ระหวางการเรียนรูในแตละวันผูเรียนจะไดรับ
ประสบการณตางๆ ซ่ึงมีผลตอความรูสึก  อารมณ  และแรงจูงใจ  อันเปนเรื่องที่เกี่ยวกับจิตพิสัย 
ผูเรียนตองพยายามควบคุมดูแลองคประกอบดานจิตพิสัยเหลานี้  เพื่อเปนเครื่องมือสงเสริม
การศึกษาเลาเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ  
   1.4  การชื่นชมตนเอง (self-esteem) เปนความรูสึกที่ผูเรียนมีความพอใจ  
ภูมิใจหรือช่ืนชอบในพฤติกรรม  หรือสภาพการณที่ตนเองไดกระทําหรือเปนอยูในขณะนั้น                           
และเปนความรูสึกที่เชื่อวาตนเองเปนผูมีความสามารถ มีความสําคัญ ประสบความสําเร็จ และมี
คุณคาในระดับที่นาพอใจ 
  2.  กลยุทธการเรียนรูดานอภิปญญา (Metacognitive strategies) คือ วิธีการหรือ
ขั้นตอนที่จะทําใหการเรียนรูบรรลุผลตามเปาหมายของการเรียน  โดยดําเนินการตามขั้นตอนของ
การควบคุมกระบวนการเรียนรู  ประกอบดวยการวางแผนการเรียนรูการควบคุมและตรวจสอบ   
การเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู  อันประกอบไปดวย 
   2.1  ความตระหนักรู (Awareness) หมายถึง การที่ผูเรียนมีความตระหนักใน
กระบวนการคิดของตนเอง 
   2.2  ความสามารถในการควบคุม (Monitoring) หมายถึง การตรวจสอบ   
ความเขาใจในการเรียน  ประกอบดวยการตั้งจุดประสงคในการเรียนเพื่อทราบถึงแนวทางใน      
การเรียน  การคิดตั้งคําถามกับตัวเอง  การทําใหขอความนั้นงายขึ้น  
   2.3  ความสามารถในการใชกลไกในการเรียน (Regulation) หมายถึง 
ความสามารถของผูเรียนในการหากลไกมาแกไขปญหา  เมื่อเกิดความไมเขาใจในสิ่งที่เรียน  กลวิธี
เหลานี้ ไดแก การยอนกลับมาทบทวนเนื้อหาเดิมซ้ําอีกครั้งหนึ่ง หรือจะยังคงเรียนตอไปเพื่อหา
คําอธิบายในชวงตอไป 
  3.  กลยุทธการเรียนรูดานสังคม (Social strategies)  เปนกลยุทธที่จะชวยให
ผูเรียนไดเรียนรูโดยมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  เพื่อแกปญหา ควบคุมอารมณ  เพื่อเรียนรูดานวัฒนธรรม
และฐานะทางสังคม  รวมทั้งเพื่อการเรียนรูในวิชาที่เรียนของตนเอง  การปฏิสัมพันธกับผูสอน 
ผูเรียนหรือผูรูอ่ืนๆ  กลยุทธนี้มีวิธีการยอย 2 วิธี ดังนี้ 
   3.1  การรวมมือกับผูอ่ืน (Cooperating with others) กลยุทธนี้ผูเรียนจะตองมี      
การติดตอสัมพันธกับเพื่อนหรือผูรู  เพื่อชวยใหการเรียนรูบังเกิดผลดีตามความประสงค  กลยุทธ
การรวมมือกับผูอ่ืนแบงออกเปนวิธียอย ไดแก 
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    3.1.1  การรวมมือกับเพื่อน (Cooperating with peers) เปนกลยุทธของ  
การทํางานรวมกันระหวางผูเรียน  กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูลักษณะนี้ ไดแก เกม บทบาทสมมติ
สถานการณจําลอง  การทํางานกลุม และงานคู (pair-work) 
    3.1.2  การรวมมือกับผูชํานาญการ (Cooperating with experts) เปนการขอ   
ความชวยเหลือหรือความรวมมือจากผูรูหรือผูที่ชํานาญการ  โดยขอคําแนะนํา  คําอธิบาย  การแกไข
ขอผิดพลาด  ตามโอกาสที่เหมาะสม 
   3.2  การถามคําถาม (Asking questions) ประกอบดวยการถามคําถาม 2 
ลักษณะ คือ 
    3.2.1  การถามเพื่อความกระจาง (Asking for clarification) เปนการถาม
เพื่อความเขาใจสิ่งที่เรียนยิ่งขึ้น 
    3.2.2  การถามเพื่อการแกไข (Asking for correction)  ในกรณีที่ผูเรียน
รูสึกวาสิ่งที่ตนเองพูดหรือเขียนนั้นมีขอผิดพลาดมาก  ก็อาจจะถามหรือขอรองใหผูอ่ืนชวยแกไข
ขอผิดพลาดใหถูกตองได 
  กลยุทธการเรียนรูที่กลาวมาแลวทั้งหมดนั้น สอดคลองกับระบบของ ออกซฟอรด 
(Oxford 1989, quoted in Torut 1994 : 22-25)  เร่ืองกลยุทธการเรียนรูทางภาษาแตกตางไปจากระบบ
สวนมากที่ผานๆ มา  กลยุทธการเรียนรูรวมไปถึงกลยุทธทางปญญา (cognitive) กลยุทธทางสังคม
ภาษาศาสตรและทางจิตพิสัย (affective) ระบบนี้ประกอบดวยกลุมสําคัญ 2 กลุม คือ กลยุทธแบบตรง
หรือกลยุทธการเรียนรูภายนอก  และกลยุทธแบบออมหรือกลยุทธการเรียนรูภายใน  ทั้งสองกลุมถูก
แบงยอยไปอีกเปน 6 กลุม  ที่สนับสนุนกันและกัน  ความหมายและรายละเอียดของกลยุทธแบบ
ตางๆ ดังไดกลาวถึงขางตน ไดแก กลยุทธแบบตรงหรือกลยุทธการเรียนรูภายนอก หมายถึง  กลยุทธ
ที่ตองมีกระบวนการทางจิตใจของภาษา  ประกอบดวยกลุมยอย ดังนี้ กลยุทธดานการจํา (memory)  
กลยุทธดานปญญา (cognitive) และกลยุทธดานการใชขอมูลชดเชย (compensation)  ซ่ึงลวนแลวแต
กระทําเรื่องกระบวนการแตกตางกันไป  สําหรับกลยุทธแบบออม  สนับสนุนหนาที่  การเรียนรู
ภาษา  ประกอบดวยกลุมยอย ดังนี้ กลยุทธดานอภิปญญา (metacognitive strategies)  กลยุทธดานจติ
พิสัย (affective strategies) และกลยุทธดานสังคม (social strategies) 
  สรุปไดวา กลยุทธการเรียนรูเหลานี้มีประโยชนโดยภาพรวม  ทั้งทางตรงและ
ทางออมตอความสามารถในการเรียนรูภาษาอังกฤษของผู เรียน  ตลอดจนกอใหเกิด                        
ดานการสื่อสาร  การจดจําคําศัพท  การทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนตน  ดังนั้น หากตัวนักเรียนได
ฝกฝนการใชกลยุทธในการเรียนตางๆ เหลานี้อยางสม่ําเสมอแลวนั้น  อาจทําใหผูเรียนสามารถใช
กลยุทธดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความรูทั้งทางดาน
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ภาษาศาสตรและสังคมศาสตรของตัวผูเรียนอีกดวย  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาไดเปนอยางดียิ่งขึ้น  
 

4.  ปจจัยดานตัวครูผูสอน 
 

 ปจจัยดานตัวครูผูสอนมีสวนในผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของเด็กอยางมาก  เพราะเด็กจะ
เกิดการกระทํากิจกรรมตางๆ ในหองเรียน ครูเปนผูคอยอํานวยความสะดวกใหแกเด็กนักเรียน      
ถาครูเปนผูที่มีการเตรียมตัววางแผนและพรอมที่จะดําเนินกิจกรรมในหองเรียน  รวมทั้งมีการเตรียม
อุปกรณ  ส่ือ  และสิ่งตางๆ พรอมเปนอยางดีแลว  ก็จะยิ่งทําใหเกิดความสําเร็จในการเรียนการสอน
ยิ่งขึ้น  ดังรายละเอียดของปจจัยดานตัวครูผูสอนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน  สรุปจากงานวิจัยของ เตือนใจ  พรวิเศษศิริกุล (2535 : 27-45) ที่จะกลาวถึงตอไปนี้ 
 
4.1  องคประกอบดานพฤติกรรมการสอน 
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2530 : 180) พบวา ไมวาสภาพแวดลอมจะเปนอยางไร  ปจจัยที่เปนตัวปอน      
ความพรอมมากนอยเพียงใด  พฤติกรรมการสอนของครูเปนตัวที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนของนักเรียนโดยตรง  มิลแมน (Millman 1981 : 174) ไดเนนวา พฤติกรรมการสอนของครู
นับวาเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญที่สุด  แมจะมีปจจัยอีกหลายประการที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  เพราะในการจัดการเรียนการสอนครูเปนผูที่มีบทบาทที่สําคัญที่สุดในการดําเนิน     
การจัดการเรียนการสอน  พฤติกรรมการสอนเปนตัวที่กําหนดสิ่งตางๆ ในกระบวนการเรียนการสอน
และพฤติกรรมการสอนที่ดีของครูสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่พึงปรารถนา  เพราะ
พฤติกรรมการสอนจะทําใหเด็กสนใจเรียนและมีความพอใจในการเรียน  นอกจากนี้แลวทําให
นักเรียนรักใครและศรัทธาในตัวครู  ซ่ึงความรูสึกเหลานี้จะชวยสงผลใหการเรียนการสอนดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็จะดีไปดวย  (พยงุศกัดิ ์ สนเทศ  2531 : 19-
23) นั่นก็ยอมแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการสอนมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
พฤติกรรมการสอนนั้น  จากการศึกษาพบวา นักการศึกษาและผูวิจัยแตละทานใหความหมายไวตางๆ  
กัน ดังนี้ 
 วินัย  สายสุด (2538 : 26) กลาววา พฤติกรรมการสอนเปนการกระทําของครูที่เกิดขึ้นใน
ช้ันเรียน  โดยมุงพัฒนานักเรียนทั้งในดานความรู  เจตคติและทักษะตามจุดประสงคที่ตั้งไว
พฤติกรรมการสอนเปนการกระทําหรือการแสดงออกของครูทั้งที่เปนภาษาพูดและกิริยาอาการ    
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ผูสงสาร 

ซ่ึงเกิดขึ้นในการดําเนินการสอนซึ่งแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ กอนสอน ขณะสอน  และหลังการสอน  
โดยมีจุดประสงคใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและไดพัฒนาทั้งในดานความรู   เจตคติ  และทักษะตามที่
ไดตั้งจุดประสงคไว 
 สรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนนี้  ครูแตละคนมีพฤติกรรมการสอนไมเหมือนกัน    
แตจากการสังเคราะหขอคนพบตางๆ ที่ไดจากการวิจัยที่ศึกษาถึงการปฏิบัติการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
ในหองเรียนและทฤษฎีที่เกี่ยวของพบวา  การสอนที่มีประสิทธิภาพประกอบดวยองคประกอบตางๆ 
หรือหลักการ ไดแก การติดตอส่ือสาร  การวางแผนและเตรียมการสอน  การอธิบาย  การสาธิต    
การใช ส่ือการสอน   การตั้งคําถาม   การมอบหมายงาน   การจัดการหองเรียน   การจูงใจ                 
การเสริมแรง  การใหขอมูลปอนกลับ  การแกไขใหถูกตอง  และการประเมินผล  ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 1.  การติดตอสื่อสาร  ที่มีประสิทธิภาพนับไดวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสอนให
บรรลุผลสําเร็จ  ครูทุกคนที่ประสบความสําเร็จในการสอนจะเปนผูที่สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  สวนครูที่ไมประสบความสําเร็จมักจะไรประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร  ชาหและ
คณะ (Shah and others 1974, อางถึงใน วินัย  สายสุด 2538 : 37) กลาววา หัวใจของการสอน คือ       
การติดตอส่ือสาร  การสอนที่ดี คือ การสื่อสารที่ดี  ดังนั้นประสิทธิผลของการสอนจึงขึ้นอยูกับ
ความสําเร็จของการติดตอส่ือสารซึ่งกันและกันระหวางครูกับนักเรียน   โดยรูปแบบของ                    
การติดตอส่ือสารโดยท่ัวไปแลวประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การกําหนดขาวสาร  การใสรหัส          
ชองทางการสื่อสาร  การถอดรหัส  และการเขาใจสื่อสาร  การปอนกลับและประเมินผล  ดังแผนภูมิ    
ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
แผนภูมิที ่8  แสดงรูปแบบการติดตอส่ือสาร (A model of communication)  
ที่มา : Cole and Chan, Teaching Principles and Practice  (New York : Prentice Hall, 1987), 17. 

ชองทางการสงสาร 

การถอดรหัส และ 
เขาใจสาร 

การปอนกลับและการประเมิน 

ผูรับสาร 

การกําหนดสาร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 49

  จากแผนภูมิที่ 8 สรุปไดวา ผูสงสารจะเกี่ยวของกับ 3 ขั้นตอนแรก  สวนผูรับสารจะ
เกี่ยวของกับสองขั้นตอนสุดทาย รูปแบบของการสื่อสารในการติดตอส่ือสารนั้นทั้งครูและนักเรียน
จะเปนผูสงสารและรับสาร กลาวคือ ครูควรจะเปนผูสงสารและรับสารที่ดี  ทํานองเดียวกันนักเรียน
ก็จะตองสงสารและเปนผูรับสารที่ดีดวย  หลักในการติดตอส่ือสารใชช้ันเรียน  ครูจําเปนตองพัฒนา
ทั้งคุณลักษณะสวนตัวและทักษะในการติดตอส่ือสาร  เพื่อใหการติดตอส่ือสารมีประสิทธิภาพ         
การติดตอส่ือสารในชั้นเรียนจําเปนตองใชการสื่อสารสองทาง   เพื่อใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนนั้น  การสื่อสารระหวางครูผูสอนและ
นักเรียนมีความจําเปนและสําคัญมากตอความรูสึก  บรรยากาศและสัมพันธภาพของทั้งสองฝาย     
ที่สําคัญ ครูผูสอนจําเปนตองพูดภาษาอังกฤษงายๆ เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  รวมทั้งการใชคําสั่ง
งายๆ ในชั้นเรียน  เพื่อใหนักเรียนเกิดความคุนเคยระหวางครูผูสอนและเพื่อนรวมชั้นเรียน             
สรางเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษใหแกเด็กนักเรียน  หลักการในการสื่อสารกับเด็กนักเรียนใน
ช้ันเรียนมีดังตอไปนี้ 
 พัฒนาเจตคติในทางบวกกับนักเรียนทุกคน  ไววางใจในการกระทําของนักเรียน  
การมีเจตนาที่ดีตอกันและไววางใจกันทําใหการสื่อสารมีประสิทธิผล  เปนมิตรและดูแลเอาใจใสกบั
นักเรียนทุกคน  การติดตอส่ือสารจะมีประสิทธิภาพถาหากวาไมอยูในบรรยากาศของความกลัวหรือ
การขมขู  ไมควรพูดในสิ่งที่เกิดภาพลบแกนักเรียน  ครูควรรูจักภูมิหลังลักษณะของนักเรียน    
การติดตอสื่อสารจะเปนผลดีถาหากครูรูทักษะในการเรียน  เจตคติและความสนใจของนักเรียน   
ครูควรแสดงบทบาทเปนผูรับฟงที่ดี  สรางภาพลักษณใหเกิดความเชื่อถือแกนักเรียน  สวนหลัก
เกี่ยวกับทักษะในการติดตอส่ือสารนั้น  ครูจะตองมีความรูเกี่ยวกับการกําหนดที่เหมาะสม  การใส
รหัสและชองทางการสื่อสาร  ตลอดจนสามารถใชขอมูลปอนกลับไปอยางมีประสิทธิภาพ (Cole 
and Chan 1987 : 15-31) 
 2.  การวางแผนและการเตรียมการสอน  เปนอยางดีและเปนระบบจะเปนกุญแจสําคัญที่
จะนําไปสูการสอนที่มีประสิทธิภาพ  การวางแผนเปนการกระทําที่ตอเนื่อง  ดังนั้นการวางแผน      
การสอนจึงเปนตัวกําหนดวิธีสอนและกระบวนการสอน  โจเซฟและคลารค (Joseph and Clark  
1977 : 5) กลาววา การวางแผนมีความสําคัญสําหรับอาชีพครู  ซ่ึงจําเปนตอประสิทธิภาพการสอน  
ชวยใหเกิดระเบียบวินัย  สรางบรรยากาศที่ดีในหองเรียนและการจัดบทเรียนดีขึ้น  ที่สําคัญชวยให
ครูทราบวาจะสอนอะไร  เมื่อไรและอยางไร  ชัยยงค  พรหมวงศ (2529 : 30-31) ไดใหความหมาย
ของการวางแผนการสอนไววา   การวางแผนการสอนเปนสวนหนึ่งของระบบการสอนยอที่เปน  
การเตรียมลวงหนากอนสอน  โดยใชขอมูลตางๆ ที่รวบรวมไดจากการดําเนินงานที่จัดระบบ      
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การสอนไวแลว  นําขอมูลมากําหนดกิจกรรมตางๆ ที่ครูและนักเรียนปฏิบัติไวลวงหนา  เพื่อให   
การเรียนของนักเรียนบรรลุจุดมุงมายที่กําหนดไว  ซ่ึงในการวางแผนการสอนที่ดีจะตองอาศัยขอมูล
ดังตอไปนี้ 
  สภาพปญหาและทรัพยากร  การวิเคราะหเนื้อหาเปนขอมูลที่มีความจําเปนอยางยิ่ง
เพื่อกําหนดเรื่องที่จะสอนโดยกําหนดเปนหนวยใหญ  หนวยยอยและระดับบทเรียนที่เปนเนื้อหา
ของการสอนในหนึ่งครั้ง  การวิเคราะหนักเรียนเปนขอมูลที่เกี่ยวกับอายุ  ระดับความพรอมและ     
ความรูเดิมของนักเรียน  ความคิดรวบยอดเปนขอมูลเกี่ยวกับสาระหรือแกนสารของเนื้อหา   
จุดประสงคเปนเปาหมายแหงความสําเร็จ  ในสวนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวนักเรียนที่
ครูกําหนดไว  กิจกรรมการเรียนเปนขอมูลที่ครูตองคาดการณไวลวงหนาวาจะใหนักเรียนประกอบ
กิจกรรมอะไรบาง  กิจกรรมการเรียนตองจัดไวใหสอดคลองกับจุดประสงค 
 3.  การอธิบาย  สาธิตและการใชสื่อการสอน  ทั้งสามสวนนี้จะมีความเกี่ยวของกัน คือ 
เมื่อครูอธิบายเนื้อหาตางๆ ใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาอยางเปนรูปธรรมมากที่สุด  การอธิบายหรือใช
ส่ือประกอบการสอนภาษาอังกฤษนั้น  ถาใชส่ือของจริงหรือภาพประกอบเพื่ออธิบายคําศัพทจะชวย
ใหนักเรียนเขาใจคําศัพท หรือส่ิงที่เปนนามธรรม  รวมทั้งสิ่งที่ไกลตัว เชน สถานที่หรือส่ิงของที่มี
อยูในตางประเทศนั้นทําใหนักเรียนเขาใจไดมากยิ่งขึ้น  ครูควรจะมีการสาธิตและใชส่ือประกอบกัน
ไปเสมอ 
  อยางไรก็ตาม  การอธิบาย  การสาธิตและการใชส่ือการสอนจะประกอบดวย
องคประกอบ 2 อยาง คือ องคประกอบแรกจะเปนการนําเสนอเนื้อหาวิชา เชน ขอเท็จจริง  แนวคิด
กระบวนการ  หลักการหรือกฎ  ที่จะอธิบายหรือสาธิต  องคประกอบที่สองจะประกอบดวยตัวอยาง
ตางๆ เชน วัตถุตางๆ  การกระทํา  รูปแบบ  รูปภาพ  เรื่องเลา  แผนภูมิ  เปนตน  การอธิบาย   
การสาธิตและการใชส่ือการสอนจําเปนตองเชื่อมความสัมพันธทั้งสามเขาดวยกัน  เพื่อใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น  การอธิบาย  การสาธิตและการใชส่ือที่มีประสิทธิผล มีลักษณะดังนี้ (Cole  
and Chan 1987 : 83-103 ; ไชยยศ  เรืองสุวรรณ 2531 : 95) มีความหมาย  เหมาะสม  ชัดเจน  
หลากหลาย  มีคุณภาพ  นาสนใจ  หางาย  ประหยัด  เปนรูปธรรม  มีลําดับเหตุผล  สรางความเขาใจ  
เลือกใชตัวอยางหรือส่ือที่เหมาะสมประกอบการอธิบาย  สงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ครูรูวิธีการใช  
การสาธิตเปนอยางดี  ใชรูปแบบ  วิธีการอธิบายสาธิตและการใชส่ือการสอนหลายแบบ 
 4.  สื่อการสอน  มีความสําคัญตอกระบวนการเรียนการสอนในฐานะที่เปนตัวกลางที่จะ 
ชวยนําความรูไปยังนักเรียน  ทําใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู  ส่ือการสอน
จะกระตุนใหนักเรียนสนใจ  กระตือรือรน  สามารถเรียนรู  สื่อการสอนชวยใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณตามสภาพความเปนจริง  ชวยใหผูเรียนมีมาตรฐานของการเรียน  ความเขาใจสื่อ    
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การสอนสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเจตคติของผูเรียนได  ส่ือการสอนทําใหผูเรียนทั้งชั้นหรือทั้ง
หมูไดรับประสบการณรวมกัน  ประสบการณนี้จะชวยทําใหเด็กไดเรียนรูกัน  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นตอกัน  ทํางานรวมกัน  เกิดความเขาใจตรงกัน  สื่อการสอนชวยนําสิ่งที่อยูไกลเอาเขามา
ศึกษาในชั้นเรียนได  ส่ือการสอนชวยประหยัดเวลาในการเรียนรู  และส่ือการสอนชวยกระตุนให
ผูเรียนเกิดความเขาใจตลอดเวลา  สอดคลองกับ ริชารดและรอดเจอรส (Richards & Rodgers 
1986, อางถึงใน เสงี่ยม  โตรัตน 2538 : 48) ที่กลาววา ส่ือการสอนสามารถใหรายละเอียดขอบเขต
เกี่ยวกับเนื้อหาและยังชวยใหขอมูลที่อาจจะไมไดระบุไวอยางสมบูรณในหลักสูตร  ส่ือการสอนให
แนวทางครูวาเนื้อหาในหลักสูตรควรจะครอบคลุม  จะตองใชกลยุทธวิธีการสอนใด  โดยให
แนวทางครูและครูควรจะมีบทบาทอยางไร  ผูเรียนควรมีบทบาทอยางไรในการจัดการเรียน         
การสอนในหองเรียนภาษาอังกฤษ 
  จากความสําคัญของสื่อการสอนดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดสนับสนุนใหมี   
การใชส่ือและอุปกรณอยางแพรหลาย  และใหมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท  ทุกรูป
แบบอยางตอเนื่อง  ทั้งจากหนวยงานของรัฐและเอกชน (พยุงศักดิ์  สนเทศ 2531 : 15) นอกจากนี้           
กรมวิชาการ  ไดเห็นความสําคัญของสื่อการสอนและไดกลาวถึงความสําคัญของสื่อการสอนวา   
ส่ือการสอนสามารถจําแนกออกไดเปน 5 ประเภท (กรมวิชาการ 2534 : 104-105) ไดแก วัสดุ 
(materials)  เครื่องมือ (equipments)  คน (men)  สถานที่ (setting)  กิจกรรม (activities)   
  จากประเภทของสื่อที่กลาวมาจะเห็นวา ส่ือที่ครูผูสอนสามารถนํามาใชในการเรียน
การสอนในวิชาของตนนั้นมีมากมายหลายอยาง  ขึ้นอยูกับวาครูผูสอนตองการใชส่ือประเภทใด  มี
จุดประสงคอยางไร  สําหรับสื่อที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษ ไดแก ของจริง  รูปภาพและการตูน  
บัตรตัวอักษรและบัตรคํา  กระดานดําและชอลค  กระดานผาสําลี  เทปบันทึกเสียงและจานเสียง  
การแสดงบทบาทสมมุติ  เพลงและโคลง  นิทานและเรื่องเลา  เกมทางภาษาวิทยุ  โทรทัศนและ
ภาพยนตร  พจนานุกรมและสมุดประจําหองเรียน 
 5.  การตั้งคําถาม  ครูที่สอนทุกระดับชั้นและทุกรายวิชาจะมีการถามนักเรียนเสมอ    
การใชคําถามเปนภาษาอังกฤษนั้นครูอาจจะเริ่มถามนําแลวเรียกใหนักเรียนถามคําถามเพื่อนๆ ยั่วยุ
ใหนักเรียนเกิดการใชความคิดจะทําใหระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ในการตั้งคําถามเปน
ภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพนั้น  ครูผูสอนตองเขาใจจุดประสงคของการถาม  รูหลักการถามคําถาม
ที่มีประสิทธิภาพ  ทําใหนักเรียนเขาใจและสามารถโตตอบเปนภาษาอังกฤษได 
  นอกจากหลักของการตั้งคําถามแลวส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่ครูไมควรมองขาม     
นั่นคือ การใชคําถามอยางมีประสิทธิภาพ  จะทําใหการเรียนการสอนมีชีวิตชีวา  นักการศึกษาบาง
ทานไดเสนอทักษะการใชคําถามอยางประสิทธิภาพวา  หลังจากตั้งคําถามแลวครูควรหยุดหรือทอด
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ระยะชั่วครูหนึ่งแลวจึงอนุญาตใหนักเรียนตอบ นั่นคือ มีการเวนระยะใหคิด ควรมีการปูพื้น
ประสบการณใหเด็กเสียกอน  หากเด็กตอบไมไดหรือไมสมบูรณอาจใหผานไป  โดยใหเด็กคนนั้น
คิดไปกอนแลวยอนมาถามใหม 
  พยายามใชประสบการณเดิมของเด็กมาชวยใหเกิดความสัมพันธกับสิ่งที่เรียนใหม
แลวจึงถาม  ครูควรอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหผูเรียนสามารถตอบคําถามไดสมบูรณกวาเดิมและให
นักเรียนมีความเขาใจถูกตอง  ผูสอนตองเตรียมคําถามไวเพื่อใหเกิดความมั่นใจและคลองตัวใน  
การถาม  การถามควรถามใหเหมาะสมกลมกลืนกับกิจกรรมที่กําลังสอนอยู  ครูสอนอะไรใหสังเกต
อะไร  ครูควรถามเรื่องนั้น  คําถามที่เลือกถามควรใชภาษาพูดที่เขาใจงาย  การถามควรใชภาษาให
เหมาะสมกับระดับชั้นของเด็ก  ใหนักเรียนหลายๆ คน มีโอกาสในการตอบคําถาม  ครูควรกระจาย
คําถามไปใหทั่วถึงมิใชถามแตเด็กบางคน หรือเฉพาะเด็กเกงๆ เทานั้น  การเลือกคําถามบางครั้งครู
ควรเลือกถามเด็กบางคนในบางกรณี เชน ถามเด็กเกงในกรณีที่ครูตองการสรุปเพื่อใหไดขอสรุปที่
ถูกตอง  ถามเด็กออนเพื่อกระตุนใหเด็กผูนั้นสนใจและเขาใจดีขึ้น  ถามคนสมัครใจตอบเพื่อให
โอกาสแกเด็กเทาๆ กัน  ถามทีละคนเพื่อเปนการประเมินรายบุคคล  ถามพรอมทั้งหองเพื่อสรุปหรือ
เนนเนื้อหาบางตอน  การเสริมกําลังใจหรือใหผลยอนกลับเมื่อเด็กตอบ  ใชคําถามหลายๆ ประเภท
ในการสอนแตละครั้ง  ในการสอนไมควรมีคําถามเพื่อความจําเพียงอยางเดียว  ควรใชคําถามหลาย
ประเภทเพื่อสงเสริมใหผูเรียนคิดเปน  แกปญหาเปน  ครูควรใชกิริยา  ทาทาง  เสียงประกอบ       
การถาม  ครูควรเพิ่มบรรยากาศของการสนใจอยากตอบของเด็ก  ดวยการใชกิริยา ทาทางและ
น้ําเสียงใหเด็กตอบ  การใชคําถามเชิงรุก หมายถึง การใชคําถามตอเนื่องเพิ่มเติมอีก  เพื่อทําใหเด็ก
แสดงความรูและขยายความคิดของเด็กใหมากขึ้นและสมบูรณขึ้น  อาจเปนคําถามซ้ําคนเดิมหรือคน
ใหมก็ได 
 6.  การมอบหมายงาน  เปนกิจกรรมอยางหนึ่งในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ทั้งใน
หองเรียนและที่บาน  งานที่ครูมอบหมายใหอาจอยูในรูปแบบฝกปฏิบัติในงานรายงานหรือใน
โครงการตางๆ ครูจําเปนตองมีความสามารถในการมอบหมายงานเพื่อกระตุนใหนักเรียนมี       
ความสนใจและเพิ่มการเรียนรูใหสูงขึ้น  งานที่มอบหมายมี 2 กลุมใหญๆ คือ งานที่ตองมีการชี้แนะ
และงานอิสระ 
  การมอบหมายงานเพื่อเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนที่ผานมาแลว  ไดแก       
การสั่งงานใหผูเรียนไปคนควาเพิ่มเติม  หรือใหทําแบบฝกหัดเปนการบาน  เพื่อสรางความเขาใจใน
ส่ิงที่เรียนมาแลวใหดียิ่งขึ้น  อยางไรก็ตามงานที่ครูมอบหมาย  จะทําใหการเรียนรูมากขึ้นไดหรือไม
นั้น  ขึ้นอยูกับตัวแปรหลายประการ ไดแก  ตัวแปรดานงานจะตองพิจารณาทั้งความยากงาย              
ความนาสนใจ  มีความหมาย  มีความเกี่ยวของและมีหลายความหมาย  ตัวแปรดานการสอนตองพิจารณา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 53

ทั้งการเรียนของตัวนักเรียน  การกําหนดมาตรฐานของงาน  การควบคุมดูแล  การใหความชวยเหลือ           
การจัดหาทรัพยากร  การรูจักระดับความสามารถของผูเรียน  การจัดกลุมนักเรียน  ตัวแปรดานการเขา
รวมของนักเรียน (Cole and Chan 1987 : 146-165) 
  สรุปวา  หลักในการมอบหมายงานนักเรียน  จะตองพิจารณาทั้งความเหมาะสมของ
งานกับความสามารถของนักเรียน  การกําหนดระยะเวลาในการทาํงาน  การจัดการที่มอบหมายและ   
ส่ิงหนึ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือ การมอบหมายงานใหนักเรียนไดปฏิบัติในระหวางเรียน  ทําใหเขามี
โอกาสประสบความสําเร็จ  ไมวาจะมากหรือนอย ก็จะเปนทางหนึ่งที่เสริมใหนักเรียนมีกําลังใจทีจ่ะ
พยายามบากบั่นตอไปใหทําดียิ่งขึ้น 
 7.  การจัดการหองเรียน  โดยปกติแลวครูมักมีความยุงยากใจเกี่ยวกับการจัดการ
หองเรียนและระเบียบวินัยในหองเรียนเสมอ  ผูปกครองและโรงเรียนตางก็ใหความสําคัญกับ
ระเบียบวินัยของหองเรียน  ถาหองเรียนไมมีระเบียบแลวจะทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดอย
ประสิทธิภาพ  การจัดการหองเรียนไมดีจะทําใหการเรียนการสอนประสบปญหาเสมอ  ดังนั้น         
การจัดการหองเรียนที่มีประสิทธิภาพ  จะเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ความตองการและความสนใจของนักเรียน 
  การจัดการหองเรียน   มีความหมายกวางขวางครอบคลุมทั้ งระเบียบวินัย  
ประสิทธิภาพในการสอนและทักษะในการจัดการหองเรียน  ในการจัดการหองเรียนครูจําเปนตอง
ทราบพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน (deviant behavior) ทราบทั้งสาเหตุและแนวทางแกไข พฤติกรรมที่
เบี่ยงเบนเปนพฤติกรรมของนักเรียนที่ผิดไปจากปกติ เปนการไมยอมรับบรรทัดฐานของสังคมไมวา
จะในหองเรียนหรือโรงเรียน  สาเหตุที่ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจําแนกเปน 2 ประการ 
คือ สภาพการณและภูมิหลังจากโรงเรียน  ครู  นักเรียนและทางบาน 
  สาเหตุทั้งสองประการเปนสาเหตุรวมกันใหนักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป          
ครูจะตองสามารถวินิจฉัยไดวาพฤติกรรมของนักเรียนมีสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไร  เพื่อจะไดทราบ
สาเหตุและวิธีการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
 8.  การจูงใจและการเสริมแรง  เปนการใชพลังของครูอยางมีทิศทาง  เพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จอยางใดอยางหนึ่งซึ่งประกอบดวยการจูงใจภายในและการจูงใจภายนอก  การจูงใจภายในเปน
แรงขับในการทําสิ่งตางๆ เพื่อใหรางวัลแกตนเอง  สวนการจูงใจภายนอกเปนการจูงใจเพื่อใหไดรับ         
การยกยอง  ชมเชย  รางวัลจากบุคคลภายนอก (Cole and Chan 1987 : 210-230) 
  วิธีการสรางแรงจูงใจไดหลายวิธี  แตที่นิยมมาก คือ การใหรางวัล  การทําโทษ              
การทดสอบ  การใหรูผลสําเร็จ  และการตั้งระดับความมุงหวังและระดับความจรรโลงใจ  
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  หลักการจูงใจและการเสริมแรง 3 ประการ (Cole and Chan 1987 : 210) คือ ทําให
นักเรียนไดรับการกระตุน  ใชการเสริมแรงรูปแบบตางๆ และการใชการเสริมแรงเมื่อไรและอยางไร
ทั้งนี้โดยวิธีการจูงใจและการเสริมแรง  ดังที่ จินตนา  สุขมาก (2544 : 134-136)  กลาววา การใชวาจา  
ครูอาจพูดคําชมเชยในโอกาสตางๆ เชน ชมเชยทันที  ชมเชยเชิงแนะ  และชมเชยยอนหลัง  เปนการใช
ทาทาง เชน พยักหนา  ยิ้ม  เดินเขาไปใกล  จับสายตาอยูที่นักเรียนอยางตั้งใจ  ปรบมือ  เขียนคําตอบ
ของผูเรียนบนกระดานดําฯลฯ  ใหนักเรียนมีสวนรวมในการชมเชย เชน ใหนักเรียนปรบมือ  หรือจัด
กิจกรรมใหนักเรียนแขงขันและมีการใหคะแนน  โดยใหนักเรียนเปนผูใหคะแนนกันเอง  ใหรางวัล
และสัญลักษณตางๆ เชน การใหสิ่งของเมื่อเด็กทําถูกตอง  การเขียนเครื่องหมายถูกลงในสมุด
แบบฝกหัด  การนําชื่อของผูชนะ  ผูทําถูก  ขึ้นปายประกาศ  การนําผลงานของนักเรียนมาแสดงไวเปน
ตัวอยาง เปนตน ใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง เชน เมื่อผูเรียนทําสิ่งใดถูกตองก็ใหกา
เครื่องหมายถูกลงในตารางปฏิบัติงานของตน  ทําเชนนี้ทุกครั้งเมื่อชนะหรือเมื่ออานจบบทเรียนหนึ่ง
แลวดวยตัวเอง 
 9.  การใหขอมูลปอนกลับและการแกไขใหถูกตอง  เปนองคประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลตอ   
การเรียนรูของผูเรียน  การใหขอมูลปอนกลับ หมายถึง การแจงใหนักเรียนแตละคนทราบถึง         
ความเหมาะสมของการกระทํา หรือการตอบของนักเรียน  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตอส่ือสาร   
การเรียนการสอนในหองเรียนเปนรูปแบบหนึ่งของการติดตอสื่อสาร  ในอันที่จะจัดขอมูล
ขาวสารใหนักเรียนทราบวามีปริมาณและคุณภาพของงานเปนอยางไร  ส่ิงเหลานี้เรียกวา การให
ขอมูลปอนกลับ  ครูอาจใหขอมูลปอนกลับแกนักเรียนไดหลายรูปแบบ คือ การใหขอมูลปอนกลับ
ทางบวกและทางลบ  การเสริมแรงและการลงโทษ  การใหขอมูลปอนกลับโดยตั้งใจและไมตั้งใจ    
การใหขอมูลปอนกลับโดยการประเมินและไมตองประเมิน  การใหขอมูลปอนกลับและใชภาษา
ทาทาง  การใหขอมูลปอนกลับวาถูกหรือไมถูก 
  การแกไขใหถูกตอง คือ กระบวนการสอนที่ตองการแกไข  ส่ิงที่นักเรียนยังเขาใจ
คลาดเคลื่อนหรือไมถูกตอง  การแกไขใหถูกตองนับวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสอน  เพื่อใหนักเรียน
เขาใจแนวคิดที่ถูกตองตอไป  หลักในการใหขอมูลปอนกลับและการแกไขใหถูกตอง  ซ่ึงครูตอง
คํานึงถึง คือ การเลือกใหขอมูลปอนกลับและแกไขใหถูกตองเหมาะกับนักเรียนและครูจะจัดเตรียม
ขอมูลปอนกลับและแกไขใหถูกตองไดอยางไร (Cole and Chan 1987 : 249-259)     
 10.  ประเมินผลการเรียน  มีความสําคัญมาก  เปนตัวบงชี้พฤติกรรมการเรียนรูของ
นักเรียนวาอยูในระบบใด  มีนักการศึกษาหลายทานใหนิยามของการประเมินผลการเรียนไวดังนี้ เชน               
การประเมินผล หมายถึง การนําเอาขอมูลที่ไดจากการวัดผลมาพิจารณาเพื่อหาขอสรุปหรือประเมินคา
หรือตีราคา  ดุก (Duke 1990 : 112) กลาววา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจให
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คุณคา  หรือสรุปผลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม  หรือเปนการพิจารณาคุณคาของลักษณะพฤติกรรม  
และสิ่งของวาดีหรือไมเพียงใด  โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน การประเมินผลสามารถแบงออกเปน 2 
ประเภท ไดแก (กาญจนา  คุณารักษ 2535 : 148-150)    
  10.1 ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (formative evaluation) มีความหมาย
ครอบคลุม ดังนี้ การตรวจสอบความรูพื้นฐานและทักษะเบื้องตนของนักเรียน  แลวประเมิน            
การตรวจสอบนั้นวา  ควรจะปฏิบัติตอนักเรียนอยางไรกอนที่ลงมือสอน  หรือจะวางแผนการสอน
อยางไรจึงจะเกิดผลดีที่สุด  และประเมินวานักเรียนมีความรู  ความสามารถตามจุดประสงคที่กําหนด
ไวหรือไมเพียงใด  แลวนําผลการประเมินมาพิจารณาวาจะปรับปรุงตัวนักเรียนอยางไร (ปรับปรุง   
การเรียน) จะหางานอะไรใหทํา  หรือจะใหคนควาอะไรเพิ่มเติม  จะปรับปรุงแผนการสอนและวิธี
สอนอยางไร  นักเรียนจึงจะเรียนไดดีและมีความเขาใจ 
  10.2  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน (summative evaluation) หมายถึง การประเมนิ 
2 ประการ คือ ประเมินระหวางภาคเรียนใหครอบคลุมจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของรายวิชา  ออกมา
เปนคะแนนระหวางภาคเรียน  และประเมินผลปลายภาคโดยประเมินตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่
สําคัญเมื่อส้ินภาคเรียน 
 สรุปไดวา พฤติกรรมการสอนเปนการกระทําหรือการแสดงออกของครูทั้งที่เปนภาษา
พูดและกิริยาอาการ  เกิดขึ้นในการดําเนินการเรียนการสอนแบงเปน 3 ขั้น คือ กอนสอน  ขณะสอน  
และหลังการสอน  โดยมีจุดประสงคใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและไดพัฒนาทั้งดานความรู  เจตคติ  
และทักษะตามที่ไดตั้งจุดประสงคไว  พฤติกรรมการสอนมีความสําคัญอยูหลายประการ เชน 
พฤติกรรมการสอนเปนสิ่งที่มีผลโดยตรงตอพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  ทั้งนี้เพราะพฤติกรรม
การสอนและพฤติกรรมการเรียนเปนกิจกรรมที่มีความสัมพันธตอเนื่องกันอยางใกลชิด  ดังนั้น
พฤติกรรมการเรียนที่ดีหรือไมดี  จึงขึ้นอยูกับพฤติกรรมการสอนของครูเปนอยางมาก  คารทไรท
และคารทไรท (Cartwright and Cartwright 1984 : 138) ไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้วา  พฤติกรรม
การสอนของครูมีสวนสําคัญยิ่งในการชี้แนะพฤติกรรมการเรียนที่เกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นในหองเรียน
  

5.  ปจจัยดานครอบครัว 
 
5.1  ดานการสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว 
 การสงเสริมและสนับสนุนของผูปกครอง การเรียนรูที่โรงเรียนเปนกระบวนการที่
ยากเย็นและยาวนานสําหรับเด็กๆ ทั้งหลาย  เวนเสียแตจะไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหกําลังใจ
เปนอยางมาก  ปกติเด็กจะรูสึกยุงยากลําบากใจเปนอันมากที่จะคงไวซ่ึงความสนใจ  เอาใจใสตอ
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ภาวะเงื่อนไข  และขอตกลงเกี่ยวกับการเรียน  เด็กเกือบทุกคนจะตองเผชิญหนากับปญหายากๆ ใน
บางลักษณะทีม่ีความพิเศษในการเรียนรูหรือในบางภารกิจเกีย่วกับการเรียนรู เวนเสียแตวามีใคร 
สักคนคอยใหความชวยเหลือใหเขากระทาํภารกิจทียุ่งยากเปนพิเศษสําหรับเขาใหเสรจ็สิ้นเขาอาจจะ
รูสึกลมเหลว ผิดหวัง อันเนื่องมาจากรูสึกวาตนเองมีความสามารถทางการเรียนอยูในระดับต่ํา     
โดยปกตแิลวเด็กควรไดรับการสนับสนุนสงเสริม ใหกาํลังในเมื่ออยูที่บานและตองการใครสักคน
คอยใหความชวยเหลือในการแกปญหายากๆ เกี่ยวกับการเรียน 
 บานแตละหลังมีความแตกตางกันในระดับของการใหกําลังใจ  การสงเสริมสนับสนุน 
ที่ใหกับเด็ก  อยางไรก็ตามควรจะมีใครสักคน (ที่บาน  โรงเรียน  หรือในชุมชน) ที่สามารถให     
การสนับสนุนสิ่งที่เด็กตองการในบางเวลา  มิฉะนั้นแลว  เด็กจะมีความรูสึกวาโรงเรียนเปนสถานที่
ที่กอใหเกิดความยุงยากลําบากใจเปนอยางมาก   เปนสถานที่ที่ เขาไมอยากไป   ไมอยากอยู             
การแนะแนวและการสนับสนุนบางประการที่ทางบานจะสามารถใหได (กาญจนา  คุณารักษ  2534 : 
64-68) ไดแก 
 1.  กระตุนเด็กบอยๆ ใหทําการบาน รวมถึงการยกยองสรรเสริญและการแสดง         
การยอมรับ  ถาหากวาเขาทําการบานไดดีและรวมทั้งแสดงอาการ หรือพูดยกยองใหปรากฏแก     
คนอื่นในสิ่งที่เด็กประสบความสําเร็จ  ดึงดูดใหสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงใหความสนใจตอ
ความสําเร็จที่เด็กไดรับจากโรงเรียน  อาจมีการใหของขวัญเล็กๆ นอยๆ เมื่อเด็กทําได 
 2.  ผูปกครองควรจะรูจุดแข็งและจุดออน  เกี่ยวกับการเรียนรูของเด็กที่โรงเรียนและให
สนับสนุนในยามที่เขาตองการ  รวมถึงการที่ผูปกครองควรมีความรูในรายละเอียดปลีกยอยเกี่ยวกับ
การเรียนรูวิชาความรูตางๆ ของเด็กที่โรงเรียน  รูวาเด็กเรียนเกงและออนในวิชาใดบาง และ         
การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กทําดีที่สุด  ตลอดจนใหความชวยเหลือแกเด็กในการแกปญหาเกี่ยวกับ
เร่ืองการเรียนในกรณีที่จําเปน  อาจจะรวมไปถึงการคอยดูแลใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบานที่เด็กทํา
ดวย หรือการดูแลตารางกิจกรรมใหดวยถาจําเปน 
  2.1  การจัดใหมีสถานที่ที่เงียบสงบพอที่จะศึกษา  มีตําราท่ีเหมาะสม  มีเอกสาร
สําหรับอางอิง  มีอุปกรณสําหรับการเรียนรูอ่ืนๆ  เด็กแตละคนตองการที่จะมีสถานที่ที่สงบเงียบเพื่อ
ศึกษา  มีโตะหนังสือเพื่อทํางาน  มีหนังสือพรอมหรือเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการเรียน 
  2.2  ครอบครัวใดที่หัวหนาครอบครัวมีการศึกษาเห็นความสําคัญของวิชาภาษา 
อังกฤษวา  เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคม  จะทําใหบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะ
อยางยิ่งบุตรหลาน  จะไดรับการสนับสนุนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยางเต็มที่ เชน ซ้ือตํารา
ภาษาอังกฤษมาใหอาน  ตอบคําถามวิชาภาษาอังกฤษ  เมื่อนักเรียนถามหรือไมเขาใจ  สนับสนุน
ใหนักเรียนฟงวิทยุหรือดูโทรทัศนภาคภาษาอังกฤษ  ใหนักเรียนเรียนพิเศษดานภาษาหรือไป
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เรียนภาคฤดูรอน (summer course) ที่ประเทศเจาของภาษา  นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนเต็มที่
ในลักษณะนี้ก็มีแนวโนมที่จะรักและชอบวิชาภาษาอังกฤษเพราะเห็นประโยชนของวิชาภาษา 
อังกฤษ  จึงทําใหสามารถเรียนวิชาภาษาอังกฤษไดดีขึ้น 
 การดเนอร (Gardner 1973 : 235-245) ไดจําแนกบทบาทของบิดา มารดา ผูปกครองตอ  
การเรียนรูภาษาออกเปน 2 ชนิด คือ บทบาทที่ปรากฏการกระทํา (active role)  บทบาทชนิดนี้ หมายถึง  
การที่บิดา มารดาหรือผูปกครองปรากฏการกระทําออกมา  โดยการกระตุนนักเรียนใหเรียนภาษา  
สอนภาษาใหนักเรียน  สงเสริมความสําเร็จในการเรียนภาษา  คอยดูแลสอดสองใหนักเรียนทํา
การบาน และสงเสริมใหนักเรียนทําทุกอยางเกี่ยวกับการเรียนภาษาใหดี  ใหรางวัลและให           
การเสริมแรงแกผูเรียน  เมื่อผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน และบทบาทที่ไมปรากฏวา          
การกระทํา (passive role) บทบาทชนิดนี้เปนบทบาทที่ละเอียดออน  สําหรับความคิดของการดเนอร  
แลวบทบาทชนิดนี้มีความสําคัญกวาบทบาทของบิดา มารดาหรือผูปกครอง  ชนิดที่ปรากฏการกระทํา  
บทบาทชนิดนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับเจตคติของบิดา มารดาหรือผูปกครอง  ที่มีตอชุมชนที่ใชภาษาที่
นักเรียนเรียน  บทบาทชนิดนี้ของบิดา มารดาหรือผูปกครองจะชวยจูงใจผูเรียนใหเรียนรูภาษา 
 อยางไรก็ตาม การสนับสนุนประการหนึ่งที่สงผลตอการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ของเด็กมาก คือ การใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนพิเศษ  แตการสนับสนุนในประเด็นนี้ขึ้นอยูกับ
สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวเปนสําคัญจากองคประกอบ หรือปจจัยดานสภาพแวดลอม
ทางดานครอบครัวดังกลาว  มีผูใหความสนใจศึกษาและคนพบยืนยันวา  องคประกอบเหลานี้สงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
6.  ปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน 

 
 การเรียนการสอนจะดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ มากมาย เชน ระบบการวัดผลที่มี
ประสิทธิภาพ  ระบบบริการหองสมุด  ระบบโสตทัศนูปกรณ  ศูนยเอกสาร  ศูนยหนังสือ  วัสดุ
อุปกรณทางการศึกษาและเทคโนโลยีใหมๆ  ส่ิงเหลานี้จะชวยเราความสนใจใหผูเรียนสนใจที่จะ
เรียนทั้งยังเราใจใหผูเรียนจดจําไดนานอีกดวย  ดังนั้น สถานศึกษาและผูสอนจึงควรสรางหรือ
สนับสนุนใหมีบรรยากาศทางวิชาการขึ้น เชน จัดกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  สนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื้อส่ือภาษาอังกฤษ  จัดศูนยการเรียนรูภาษาแบบพึ่งตนเอง  และการติดตั้ง
ระบบอินเทอรเน็ตในโรงเรียนเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 
 นอกจากนี้แลวทางโรงเรียน ควรมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง
ขึ้นในโรงเรียน  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งดวย 
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 ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง หมายถึง ศูนยการเรียนอิสระ  ซ่ึงในศูนยนี้จะ
มีคอมพิวเตอร  วิดีโอ  หนังสือ  กลองการฝกทักษะภาษาแบบเรียนดวยตนเอง  แผนแบบฝกหัด     
เครื่องฟง  เพื่อชวยในการอํานวยความสะดวกในการเรียนรู  แนวคิดในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูแบบ
พึ่งตนเองมาจากนักปรัชญากลุมสวภาพนิยม (existentialism)  ซ่ึงมีแนวคิดวาบุคคลจะพยายาม
แสวงหาความจริงดวยตนเองไมสนใจแนวคิดใดๆ  ส่ิงที่มีความหมายสูงสุดของการแสวงหาความรู 
คือ การแสวงหาความรูดวยตนเอง  แนวคิดปรัชญานี้นํามาซึ่งแนวคิดทางภาษาที่มุงใหผูเรียน  
พัฒนาความรูอยางเสรีตามสถานการณของตน  การเรียนรูภาษาในแนวทางนี้มีความเชื่อวาการเรียน
การสอนเพื่อการสื่อสารจะตองทาทายโดยเนนการเรียนรู  นอกเหนือจากการเรียนภายในหองเรียน  
เนนผูเรียนเปนหลัก  โดยตั้งสมมติฐานวาสิ่งที่ผูเรียนควรรูนั้นไมจําเปนจะตองสอนในชั้นเรียนเพียง
อยางเดียว  เนนผูเรียนเปนหลักชวยใหผูเรียนรับผิดชอบในการจัดการเรียนรูของตนเองและฝกฝน  
การเรียนรูตลอดชีวิต (long-life learning) (Jones 1995, อางถึงใน เสงี่ยม  โตรัตน 2538 : 40)      
ความจําเปนที่จะตองมีศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเองเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่ดี
จําเปนจะตองคํานึงถึงความตองการของผูเรียนเปนหลัก  ผูเรียนแตละคนยอมมีความแตกตางกัน  
อาจเนื่องจากภูมิหลังภาษา  สภาพแวดลอมและเปาหมายที่จะนําภาษาไปใช  การจัดการเรียน       
การสอนภาษาในวันเรียนปกติเพียงอยางเดียวไมสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนรายบุคคล
ได  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีศูนยการเรียนรูภาษาแบบพึ่งตนเอง  ชวยอํานวยความสะดวกใน        
การสอนและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการเรียน 
 ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเองชวยอํานวยความสะดวกและแกปญหาดาน
การเรียนการสอนโดยมีประโยชน คือ ชวยใหผูเรียนมีความรับผิดชอบและมีอิสระในการเรียน     
ในศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง  การเลือกเนื ้อหา  การจัดกระบวนการเร ียน      
ความรับผิดชอบของผูเรียน  ครูเปนเพียงพี ่เลี ้ยง  ที่ปรึกษา  แนะแนวทางใหนักเรียนรูจักวิธี       
การจัดการเรียนดวยตนเอง  ดังนั้น ผูเรียนจึงจะตองเปนผูมีความกระตือรือรน  มีความรับผิดชอบ
และตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนดวยตนเอง  ชวยใหผูเรียนรูวิธีการเรียน  นักเรียนจะรูแนวทาง
การศึกษาตลอดชีพ  ชวยใหผูเรียนเรียนตามความตองการ  ตามความสามารถและความสนใจของ
ผู เ รียนเอง   ทั้ งนี้ เพราะผู เ รียนมีความสามารถแตกตางกัน   มีสไตลการเรียนรูที่ต างกัน                       
มีความแตกตางดานบุคลิกภาพอารมณและเปาหมายในการเรียนที่แตกตางกัน  การเรียนในศูนย   
การเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเองสามารถตอบสนองความจําเปนเหลานี้ในการจัดการเรียน   
การสอน  ชวยดานการสอนภาษา  การเรียนในศูนยการเรียนรูภาษาแบบพึ่งตนเองทําใหการจัด   
การเรียนการสอนตอบสนองความตองการของผูเรียนมากขึ้น  การที่นักเรียนมีโอกาฝกฝนภาษา
เพิ่มเติมในศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง  จะชวยแกปญหาหลายประการ  อาทิเชน      
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การสอนนักเรียนที่มีความแตกตางดานความสามารถมาก  ความแตกตางทางดานภูมิหลังและ    
ความจําเปนที่มีความหลากหลายของการนําภาษาไปใช  ศูนยการเรียนรูภาษาแบบพึ่งตนเองที่
ดําเนินการโดยทั่วไปจึงอยูในความดูแลของศูนยภาษาหรือเปนหนวยงานหนึ่งในสถาบันภาษาและ
มักจะจัดอยูในแหลงที่ไมไกลจากศูนยการคนควาอื่นๆ เชน หองสมุดหรือศูนยสนเทศทางการศึกษา
มีการติดตั้งอินเทอรเน็ต คือ เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เชื่อมตอคอมพิวเตอรทั่วโลก  เพื่อให
ผูใชสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได  นอกจากจะใชในการวิจัย  ธุรกิจและการสื่อสารแลวยัง
สามารถใชอินเทอรเน็ตในการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในการสอนภาษาอังกฤษไดอีกดวย (บํารุง  
โตรัตน 2540 :43) 
 กลาวโดยสรุป สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนและการจัดบรรยากาศทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมีผลตอการที่ เด็กนักเรียนสามารถฝกฝน   คนควารวมทั้งเรียนรู
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง  ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนรูในยุคการสื่อสารไรพรมแดน 
 

7.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของภายในประเทศและตางประเทศ 
 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยไดแบงหัวของานวิจัยออกเปน 6 ดาน 
ดังตอไปนี้ 
 
7.1  งานวิจัยเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
 งานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปจจัยดานตางๆ แบงออกเปนปจจัยดานตัวผูเรียน  
ครอบครัว  โรงเรียน  ดานการเรียนการสอนที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ  
งานวิจัยสวนใหญมักจะเกี่ยวของกับองคประกอบดานเจตคติและปจจัยที่สามารถสงผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนภาษาอังกฤษ มีรายละอียดดังตอไปนี้ 
 เสงี่ยม  โตรัตน (2533)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนทั้ง 4 ทักษะของ
นักศึกษาโควตาพิเศษ และนักศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ผลวิจัยพบวา นักศึกษาทั้งสองกลุมมีความสามารถแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  และคะแนนสอบ
สัมฤทธิผลในการเรียนของนักศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย  สูงกวานักศึกษาโควตาพิเศษ ในทุกทักษะ  
ยกเวนทักษะเขียนนักศึกษาทั้งสองกลุมมีความสามารถแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ทั้งนี้
เนื่องจากการสอนเขียนในวิชาภาอังกฤษพื้นฐานเปนการเขียนระดับตนซึ่งมีการควบคุมมากและวชิา
ภาษาอังกฤษ พื้นฐานไมคอยเนนทักษะเขียนมาก 
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 ศิกานต  เพียรธัญญกรณ (2539) ไดศึกษาเรื่องรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ     
ตัวแปรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 387 คน    
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร  เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามและแบบทดสอบ  มีวัตถุประสงควิจัยเพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธเชิง
สาเหตุของตัวแปรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนของกลุมตัวแปรองคประกอบทางสังคม ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  การสงเสริม
การเรียนภาษาอังกฤษในครอบครัวและกลุมเพื่อน  กลุมตัวแปรองคประกอบทางคุณลักษณะของ
ผูเรียน ไดแก ความรูเดิม  ความถนัดในการเรียนภาษาตางประเทศ  นิสัยการเรียน  เวลาที่ใชเรียน  
เจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษ  การจูงใจเชิงบูรณาการและเชิงเครื่องมือของกลุมตัวแปร
องคประกอบทางคุณลักษณะการเรียนการสอน ไดแก คุณภาพของ  การสอน  ประสบการณตรง  
การเรียนการสอนจากสื่อนอกหองเรียนและกิจกรรมภาษาอังกฤษนอกหองเรียน  ผลการวิจัยพบวา 
เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ แตเปนแบบออม 
 สําหรับงานวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษในตางประเทศ  มี
ดังตอไปนี้ 
 จารุจุมพล (Jarujumpol 1983)  ศึกษาการแกปญหาดานความเขาใจและการใชคําศัพท
ของนักศึกษาไทยในสหรัฐอเมริกา  ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท จํานวน 2 กลุม คือ กลุมที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาสูงและต่ํา  ศึกษาผลวิธีการเขาใจคําศัพทโดยการทําใหงายขึ้น (Lexical 
simplification strategy) เปนกลวิธีหนึ่งในการสื่อสาร ผูวิจัยใชรูปภาพตางๆ เปนเครื่องมือโดยให
กลุมตัวอยางพยายามใชวิธีการตางๆ  เพื่ออธิบายความหมายของสิ่งที่ปรากฏในภาพ พบวา นักศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาสูงจะใชคําศัพทที่มีความหมายใกลเคียงกับคําที่ตนไมทราบ (word 
approximation)  การสรางคําขึ้นใหม (word coinage) และการพูดออมคอม (circumlocution)  สวน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาต่ํา  จะใชวิธีการถายโอนจากภาษาแมในการพูด
ภาษาอังกฤษ 
 คอยโว (Koivo 1983)  ศึกษาความสัมพันธและเจตคติทางการเรียน  ผลปรากฏวา 
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง จะมีเจตคติตอการสอนดีกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทาง    
การเรียนต่ํา  
 สรุปไดวา งานวิจัยสวนใหญที่ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษนั้น  
องคประกอบดานเจตคติ  ประสบการณในการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ภูมิลําเนา  มีผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิใน   การเรียนภาษาอังกฤษและการศึกษางานวิจัยเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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ภาษาอังกฤษ พบวา   สวนมากเปนการศึกษาเรื่องความสัมพันธเชิงสาเหตุเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ไดแก ปจจัยดานโรงเรียน  ดานตัวครูผูสอน  ดานการจัด   
การเรียนการสอน   ซ่ึงอาจเปนการสงผลทั้งทางตรงและทางออม 
 
7.2  งานวิจัยเก่ียวกับเจตคติท่ีสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
 งานวิจัยเกี่ยวกับเจตคติที่สงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยไดรวบรวมไวดังตอไปนี้ 
 สุภันทนา  เจริญวัลย (2539)  ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษา 
อังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
กรุงเทพมหานคร จํานวน 627 คน  วัตถุประสงคในการวิจัยคร้ังนี้  เพื่อศึกษาและเปรยีบเทยีบเจตคตทิีม่ี
ตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  จําแนกตามเพศ  ประสบการณในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   ระดับ
ผลการเรียน  และอาชีพผูปกครอง  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเจตคติที่มีตอ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t-test และ F-test พบวา เจตคติที่มีตอ       
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง  เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนดานครูผูสอน  ดานกิจกรรมไมแตกตางกัน  และดานเนื้อหา  ยกเวนนักเรียนที่มี
ประสบการณมากกวา 4 ป  จะมีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานเนื้อหาวิชาดีกวานักเรียนที่มี
ประสบการณนอยกวา 2 ป 
 ปยกาญจน  กิจอุดมทรัพย (2540)  ไดศึกษาเรื่องตัวแปรที่เกี่ยวของกับลักษณะมุงอนาคต
ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดชาง  กรุงเทพมหานคร   กลุมตัวอยาง คือ 
นักศึกษาชาย-หญิง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดชาง  กรุงเทพมหานคร  
จํานวน 960 คน  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะมุงอนาคตของนักศึกษา  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน  และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรเจตคติตอการเรียน  
บุคลิกภาพ  อายุ  รายได  และอาชีพ มีความสัมพันธกับลักษณะมุงอนาคตของนักศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และตัวแปรที่สามารถพยากรณลักษณะมุงอนาคตของนักศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สิริพร  ดาวัน (2540)  ไดศึกษาเรื่อง ตัวแปรที่เกี่ยวของกับความขยันหมั่นเพียรใน      
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จังหวัดลพบุรี  กลุมตัวอยาง
จํานวน 1,238 คน  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรทีเ่กีย่วของกบั
ความขยันหมั่นเพียรในการเรียน  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน  และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเปนขั้นๆ พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนกับเจตคติที่มีตอการเรียน  บรรยากาศการเรียนการสอน  บรรยากาศในครอบครัว                
มีความสัมพันธความขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีความสัมพันธทางบวก  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 
0.05804  0.5224  0.4758  และ 0.2829 
 นิตยา วัยโรจนวงศ (2543) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีตอความสามารถในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  ศึกษาเฉพาะกรณี : นักศึกษาชั้นปที่ 1  สถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต  พบวา ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษามีนอยมาก กลาวคือ 
สามารถสื่อสารเขาใจไดดีเพียงรอยละ 4.8  ปานกลางรอยละ 32.9  นักศึกษาที่ไมสามารถสื่อสาร ได
รอยละ 25.3  ส่ือสารไดเล็กนอยรอยละ 37  และปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษมีเพียง 10 ปจจัย สรุปได 3 ประเด็นใหญ ดังนี้ 
 1.  ปจจัยดานภูมิหลังและคุณลักษณะของแตละบุคคลอันมีผลจากการศึกษา   และอาชีพ
บิดา  รวมถึงเกรดภาษาอังกฤษหลักและเสริมของนักศึกษา 
 2.   ปจจัยดานการเรียนการสอนที่ผานมาและโอกาสสัมผัสภาษาที่มีตอความสามารถใน
การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 3.  ปจจัยดานเจตคติ  แรงจูงใจและบุคลิกภาพ  พบวา มีเพียงเจตคติและความรับผิดชอบ
ที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 กาญจนา  จงอุตสาห (2544) ไดศึกษาเรือ่งการปรับรูปแบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ฟง-พูด ตามแนวการจัดหลักสูตรที่ยึดมาตรฐาน วัตถุประสงคในการวิจยัคร้ังนี้เพื่อปรับรูปแบบ  
การสอนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด  ตามแนวการจัดหลักสตูรที่ยึดมาตรฐานชวงชั้น ม.1 - ม.3  นําไป
ทดลองสอนกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 50 คน ที่เลือกเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษฟง-พูด ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัด
นครราชสีมา พบวา การทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด ตามแนวการจัดหลักสูตรที่ยึด
มาตรฐานเปนพื้นฐานไดผลดี  โดยผูเรียนมีพัฒนาการดานทักษะทางภาษา  ทักษะในการคนควา  
ทักษะการทํางานรวมกัน  มีความมั่นใจและกลาแสดงออก  รูจักประเมินตนเอง  มีเจตคติที่ดีตอ   
การเรียนภาษาอังกฤษ  มีความสนใจและพยายามใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
 นุชนาฎ  วรยศศรี (2544) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทาง        
การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพระนครใต  วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตัวผูเรียน คือ นิสัยในการเรียน และเจตคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ  ปจจัยดานสังคม คือ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  และการสงเสริมของทางบาน  
ปจจัยดานการเรียนการสอน คือ บรรยากาศทางวิชาการและการรับรูพฤติกรรมการเรียนการสอน
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ภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปที่ 1  ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนคร
ใต  รวมทั้งสิ้น 154 คน  พบวา ตัวแปรที่สามารถสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ คือ 
เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  ซ่ึงเปนตัวแปรหนึ่งของปจจัยดานตัวผูเรียนที่มีอํานาจพยากรณ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษไดรอยละ 21.80  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01      
จากงานวิจัยสรุปไดวา นิสัยในการเรียนและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปจจัยดานตัว
ผูเรียน ไดแก เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  เปนปจจัยที่สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปที่ 1  ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตพระนครใต  ไดรอยละ 21.80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากงานวิจัยในประเทศดังกลาวสามารถสรุปไดวา เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษมี
ความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ซ่ึงเปนตัวแปรหนึ่งที่สําคัญของ
ปจจัยดานตัวผูเรียนที่จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ถาเด็กนักเรียนมีเจตคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ดี ก็มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดีกวาเด็กนักเรียนมี      
เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษที่ไมดี 
 นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยในตางประเทศเกี่ยวกับเจตคติที่สงผลตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 การดเนอร (Gardner 1973 : 156 -159)  ที่ทําการศึกษาโดยใชรูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุ (A Causal Model) กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เรียนภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาที่สองในปแรก 
จํานวน 140 คน  ผลการวิจัยพบวา การมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาฝรั่งเศสจะกอใหเกิดแรงจูงใจ  
ทั้งแรงจูงใจเชิงบูรณาการและแรงจูงใจเชิงเครื่องมือ   
 ฮารจาซูจานา (Harjasujana 1985)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะของขอความ  
สภาพแวดลอมในการอาน  เจตคติการอานกับความสามารถดานการอานของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนในชวาตะวันตก  ประเทศอินโดนีเซีย  ผลการวิจัยพบวา ลักษณะของเรื่องที่อาน  
สภาพแวดลอมในการอาน  และความสามารถดานการอาน  มีผลตอเจตคติในการอานของนักเรียน  
นอกจากนี้ยังพบวา คะแนนที่ไดจากแบบสอบถามเจตคติในการอานของนักเรียน เปนตัวทํานายถึง
ระดับความสามารถในการอานของนักเรียนไดอยางแมนยํา 
 ไซออน (Sion 1993)  ไดศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางเจตคติแรงจูงใจและ
ความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนภาษาที ่สอง   โดยใชร ูปแบบการทดสอบของ       
การดเนอร (A Test of Gardner’s Model)  จุดมุงหมายในการศึกษา คือ หาความสัมพันธเชิงสาเหตุ
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ระหวาง  เจตคติ  แรงจูงใจ  ความวิตกกังวลในการเรียน  และอิทธิพลของตัวแปรเหลานี้ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาที่สอง กลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเซาทเธอรน แคลิฟอรเนีย 
(Southern California) ใชแบบทดสอบวัดเจตคติและแรงจูงใจที่พัฒนาโดย   การดเนอร (Gardner) 
และสไมธ (Smythe)  แบบวัดผลสัมฤทธิ์เปนแบบวัดเกี่ยวกับความเขาใจในการอานและการฟง
เรียงความ  ไวยากรณ  และการสอบปากเปลา  ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรเกี่ยวกับเจตคติประกอบไป
ดวยสวนอื่นๆ และเจตคติที่มีตอสถานการณการเรียนรูจะทําใหเกิดแรงจูงใจ  ซ่ึงแรงจูงใจจะเปน
สาเหตุทางตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และการลดความวิตกกังวลเปนสาเหตุทางออมที่มีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 กลาวโดยสรุป องคประกอบที่เกี่ยวของกับผูเรียนทั้งสาขาวิชาที่เรียน  บุคลิกภาพ
ทางดานความอดทนตอความกํากวมของภาษา และการใชกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ  ลวนมี
อิทธิพลตอความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาทั้งสิ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลวิธี     
การเรียนภาษาซึ่งเปนเสมือนเครื่องมือที่สงเสริมใหผูเรียนเรียนภาษาไดอยางรวดเร็วและสนุกสนาน
ยิ่งขึ้น  จะสงผลใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จาก
การรวบรวมงานวิจัยที่ เกี่ยวกับเจตคติที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์  ทําใหทราบวา เจตคติมีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของตัวผูเรียนทั้งทางตรงและทางออม 
 
7.3  งานวิจัยเก่ียวกับกลยุทธทางการเรียนภาษาองักฤษ 
 สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนในประเทศไทย  
สวนใหญจะเปนการศึกษาและวิจัยในระดับอุดมศึกษา  และมีกลยุทธตามแนวคิดที่แตกตางกัน
ออกไป  ผูวิจัยไดรวบรวมไวดังตอไปนี้ 
 พิทักษ  นิลนพคุณ (2538)  ไดศึกษาเรื่องรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปร
กลวิธีการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5   
กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5  จํานวน 363 คน  ไดมาโดยการสุม
ตัวอยางแบบการแบงชั้น  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเสนทางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของตัวแปรกลวิธีการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 5  และสรางรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรกลวิธีการเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญ และนําเสนอวิธีการสอนกลวิธีการเรียน
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5  วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน  ขั้นตอนแรก คือ
วิเคราะหและสรางรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรกลวิธีการเรียนที่มีอิทธิพลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสํารวจกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ  
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และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะห
เสนทาง (path analysis)  ขั้นตอนที่สอง คือ วิธีการสอนกลวิธีการเรียนสําหรับนักเรียนที่สงผล
กระทบรวมในระดับสูงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5         
แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิและครูภาษาอังกฤษประเมินในการสัมมนา  ปรับปรุง  แลวนําไปทดลอง
ใชกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5  จํานวน 20 คน จากนั้นนําผลการทดลองไปวิเคราะห  ทดสอบคาที  
(t-test) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1. รูปแบบความสัมพันธของตัวแปรกลวิธีการเรียนที่มีผลทั้งทางตรง และทางออม
สูงสุดตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ประกอบดวยกลวิธีประเมินตนเอง  การฝก
ปฏิบัติ  การเชื่อมโยงความคิด  จินตนาการและเสียง  การใชทาทาง  การจัดทําโครงสรางเพื่อ        
การเรียนรู  การทบทวน  การดูแลอารมณและลดความกังวล  ตามลําดับ  กลวิธีการเรียนที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ กลวิธีการเรียนแบบการรับสงสาร  กลวิธีการเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางออมอยางเดียวสูงสุด คือ การมุงความสนใจสูการเรียน  รองลงมา คือ การรวมมือกับผูอ่ืน       
การใหกําลังใจตน  การเดาโดยใชปญญา  การถาม  การจัดระเบียบและวางแผนการเรียน  ตามลําดับ  
สําหรับการเชื่อมโยงความคิด  จินตนาการและเสียง  การใชทาทาง  การจัดทําโครงสรางเพื่อ       
การเรียนรู  การทบทวน สงผลตอผลสัมฤทธิ์ในทางลบ 
 2.  กิจกรรมการเรียนการสอนกลวิธีการเรียนที่พัฒนาจากกลวิธีการเรียนที่มีผลกระทบ
มากที่สุดรวม 4 อยาง ไดแก การประเมินตนเอง  การฝกปฏิบัติ  การจัดทําโครงสรางเพื่อการเรียนรู          
การมุงความสนใจสูการเรียนไดรับการประเมินอยูในเกณฑดี  เมื่อนําไปทดลองใชพบวา              
ผลการสอนกลวิธีมีคะแนนหลังการสอนของนักเรียนสูงกวาคะแนนกอนการสอน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 สรุปวา การจัดการศึกษาแตละระดับไมวาระดับใด  ไมเคยมีการสอนในเรื่องวิธีเรียน
และกลยุทธในการเรียน  ทั้งที่อาจารยมีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องวิธีเรียนและกลยุทธในการเรียน
มาหลายปแตมักจะสอนเฉพาะเนื้อหาวิชาการ  อาจารยควรสอนวิธีเรียนและกลยุทธในการเรียนดวย  
ควรจัดเปนการฝกอบรมเพราะสิ่งเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาได  
 นอกจากนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยในตางประเทศเกี่ยวกับกลยุทธทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 โอมอลลี่ และคณะ (O’Malley and others 1985 : 32-41)  ศึกษาการประยุกตใชกลวิธี
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง จํานวน 70 
คน  และครูสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนเหลานี้ จํานวน 22 คน  เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณและ
บันทึกเสียง  แบบสัมภาษณประกอบดวยคําถามตางๆ ที่ใหนักเรียนอธิบายประเภทของกลวิธี      
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การเรียนภาษาอังกฤษในการเรียนการพูด  การออกเสียงคําศัพท  การปฏิบัติตามคําสั่ง  การใชภาษา
นอกชั้นเรียนและการฟง  นอกจากนี้ ผูวิจัยยังสังเกตการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสัมภาษณ
ครูผูสอนแตละคนวาไดสอนกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน  หรือสังเกตการณการใช
กลวิธีการเรียนของนักเรียนหรือไม  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนใชกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษอยู
ในระดับต่ําและปานกลาง  และนักเรียนมักใชกลวิธีการเรียนภาษากับการเรียนแบบจุลภาษา 
(discrete tasks) ซ่ึงเปนการเรียนรูคําศัพท  การฟง  การออกเสียง  และการเรียนไวยากรณเฉพาะเรื่อง
มากกวาการเรียนแบบทักษะสัมพันธ (integrative tasks)  ทั้งนี้อาจเปนเพราะขณะเรียนในชั้นเรียน
นักเรียนมีโอกาสไดฝกกิจกรรมทางภาษาแบบทักษะสัมพันธนอยมาก  นอกจากนี้ยังพบวาครูสวน
ใหญไมมีความรูเร่ืองกลวิธีการเรียนภาษา  ไมเคยแนะนํากลวิธีการเรียนใหนักเรียนในขณะที่สอน  
และไมเคยสังเกตการใชกลวิธีการเรียนของนักเรียน 
 โฟลิทเซอร (Politzer 1985 : 54-68)  ศกึษาพฤติกรรมการเรียนรูภาษาและความสัมพันธ
ของพฤติกรรมการเรียนรูภาษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่สอง  ในระดับมหาวิทยาลัย พบวา สาขาวิชาเปนองคประกอบที่สําคัญในการเรียนภาษา
แบบเขมของนักศึกษา  ซ่ึงมีความแตกตางกันระหวางนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
และวิทยาศาสตรกับสาขาธุรกิจ  สังคมและการศึกษา  ตอมา โฟลิทเซอร (Politzer 1985 : 67-68)  
ไดศึกษาในทํานองเดียวกันพบวา สาขาวิชาเอกของนักศึกษามหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอการเลือกใช
กลวิธีการเรียนภาษาที่สอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาสาขาวิชาเอกมนุษยศาสตร  สังคมวิทยาและ
สาขาการศึกษา  สามารถใชกลวิธีการเรียนไดดีกวานักศึกษาสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร  สาขา
วิชาเอกวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 โฟลิทเซอรและแมคโกรที (Politzer and McGroarty 1985 : 115-117)  ศึกษาวิจัยเร่ือง 
ความสัมพันธระหวางกลวิธีการเรียนและความสามารถในการใชภาษาของผูเรียน  ซ่ึงเปนนักศึกษา
ชาวลาตินอเมริกันและชาวเอเซียที่เขารับการอบรมภาษาอังกฤษแบบเขม  เพื่อศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท ในประเทศสหรัฐอเมริกา  พบวา นักศึกษาชาวลาตินอเมริกันมีการใชกลวิธีการเรียน
ภาษาที่ดีกวานักศึกษาชาวเอเชีย  และการใชกลวิธีการเรียนภาษามีความสัมพันธกับความสามารถ
ในการใชภาษาของผูเรียน  นอกจากนี้นักศึกษาไดพัฒนากลวิธีการเรียนของตนจากการสอนของครู
ในชั้นเรียน  เปนการเรียนแบบรูตัว (conscious learning) แตมีกลวิธีการเรียนรูอีกหลายวิธีที่เกิดจาก
การเรียนรูภาษาตามธรรมชาติ (acquisition) กลวิธีการเรียนที่นักศึกษาใชในการพัฒนาการใช
ภาษาอังกฤษ ไดแก การแกไขขอผิดพลาดของตนโดยการถามครูหรือเจาของภาษา  การทบทวน
บทเรียนหลังจากการเรียนการสอน  พยายามใชคําศัพทและโครงสรางที่เรียนในการสื่อสาร 
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 หวง เฉียว-หัว (Huang Xiao-Hua 1985 : 167-168)  ศึกษากลวิธีการเรียนรูทักษะ        
การสื่อสารของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  เพื่อศึกษาและวิเคราะหกลวิธี
การเรียนรูโดยท่ัวไป  เทคนิคเฉพาะที่นักศึกษาใชในการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษา    
อังกฤษ  การประเมินการใชกลวิธีการเรียนของนักศึกษาเอง  โดยศึกษาจากนักศึกษาวิชาเอก 
ภาษาอังกฤษแหงสถาบันภาษากวางสู จํานวน 60 คน  โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู
ภาษาอังกฤษและการสัมภาษณ เพื่อประเมินความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร พบวา 
กลวิธีการเรียนภาษามีสวนชวยสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการพูด  โดยเฉพาะอยางยิ่ง    
การฝกใชภาษาในสถานการณจริง เชน การคิดเปนภาษาอังกฤษ  การสนทนากับเพื่อนครูและ
เจาของภาษาเมื่อมีโอกาส  การมีสวนรวมในกิจกรรมการใชภาษา  และมีนิสัยรักการอาน 
 กิลเลตต (Gillette 1987 : 268-278)  ศึกษาวิธีการเรียนรูและแรงจูงใจในการเรียนของ     
ผูที่ประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาตางประเทศ 2 คน  เปนการศึกษาเฉพาะกรณี โดยใชวิธีการ
ที่ใหผูเรียนทั้ง 2 คน พิจารณาการเรียนของตนเอง และใชการสังเกตการณการเรียนในชั้นเรียน          
การสัมภาษณ  แบบสอบถามวัดทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาตางประเทศ  ผลการศึกษา
พบวา ผูเรียนทั้ง 2 เรียนภาษาโดยเนนที่ความหมายของภาษามากกวากฎเกณฑ  มีความกลาที่จะ
ลองใชภาษา  สนใจพื้นฐานทางสังคม  และวัฒนธรรมของเจาของภาษา  ตื่นตัวตอการเรียนอยูเสมอ  
สามารถควบคุมกระบวนการเรียนรูของตนเองไดอยางเต็มที่  ใชกลวิธีการเรียนภาษาที่เปนของ
ตนเองไมเคยเลียนแบบกลวิธีการเรียนของผูอ่ืน  นอกจากนี้ ยังมีความอดทนตอความกํากวมของ
ภาษา  มีบุคลิกภาพกลาแสดงออก  มีความเขาใจ  พึงพอใจในการเรียนภาษาและมีการรับรูเกี่ยวกับ
ความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem)  สวนเรื่องของแรงจูงใจนั้นผูเรียนทั้ง 2 มีแรงจูงใจเชิง
เครื่องมือ (instrumental motivation) มากกวาแรงจูงใจเชิงบูรณาการ (integrative motivation) และมี
รูปแบบของการเรียนแบบมองภาพรวม  เปนการเรียนภาษาแบบทักษะสัมพันธมากกวาการมอง
รายละเอียดซึ่งเปนการศึกษาขอปลีกยอยของภาษา 
 เอรมานและออกซฟอรด (Ehrman and Oxford 1990)  ศึกษารูปแบบและกลยุทธ      
การเรียนรูภาษาของนักศึกษา 20 คน ที่กําลังเรียนในสถาบันบริการตางชาติ (FSI)  นักศึกษาอยูใน
โปรแกรมภาษาที่ใชแบบเรียนที่ยึดไวยากรณ  นักศึกษาและครูใชเวลา 6 ช่ัวโมงตอวัน  อยูดวยกัน 
เพื่อทํางานของชั้นเรียนแบบเขมขน  แบบสอบถามยึดพื้นฐานระบบกลยุทธการเรียนรูภาษาของ  
ออกซฟอรดใชเพื่อการรวบรวมขอมูล  ระบบนี้รวมกลยุทธทั้งแบบตรงและแบบออม  กลยุทธ    
แบบตรงเกี่ยวของกับการใชภาษา  กลยุทธความทรงจํา (memory)  กลยุทธดานความเขาใจ 
(cognitive) และกลยุทธดานการใชขอมูลชดเชย (compensation)  สวนกลยุทธการเรียนรูแบบออมที่
สนับสนุนการเรียนรูทางภาษารวมไวดวยกลยุทธอภิปญญา (metacognitive)   กลยุทธดานจิตพิสัย 
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(affective) และกลยุทธทางสังคม (social)  ตัวบงชี้ประเภท Myers-Briggs (MBTI) ใชเพื่อการรวบรวม
ขอมูลดานแบบของบุคลิกลักษณะ  มีความแตกตางดวยนัยสําคัญในเรื่องตําแหนงอาชีพ เชน 
นักศึกษา ครู  ผูบังคับบัญชา เพศชายและหญิง  ใชกลยุทธในขอบขายกวางมากกวาเพศชาย   ในทาง
ตรงกันขามกับอาชีพนักศึกษากับครู  ผูบังคับบัญชาก็ไดใชกลยุทธในขอบเขตที่กวางมากขึ้นและใช
บอยครั้งมากขึ้น 
 มัลลินส (Mullins 1992)  ศึกษากลยุทธการเรียนรูภาษของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ     
คณะศิลปศาสตร ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ประเทศไทย  การรวบรวมขอมูลใช (SILL)  กลยุทธที่
สรางขึ้นเพื่อการเรียนรูภาษา  ผลที่ไดแสดงวา ประชากรใชกลยุทธการเรียนรูภาษาในระดับ
พอประมาณ  กลยุทธที่ใชอยางสูง คือ กลยุทธดานการใชขอมูลชดเชย (compensation) ไมมี
สหสัมพันธระหวาง คะแนน (SILL) ทั้งหมดกับคะแนนการสอบเขามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ  
คะแนนการสอบจัดชั้น  และคาเกรดเฉลี่ยมีสหสัมพันธทางลบระหวางคะแนนการสอบวิชา
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยกับคะแนนกลยุทธดานจิตพิสัย (affective) มีสหสัมพันธทางบวก
ระหวางคาเกรดเฉลี่ยและคะแนน     กลยุทธดานการใชขอมูลชดเชย (compensation) ประชากรผูเคยไป
ตางประเทศมีคะแนน (SILL) สูงกวากลุมที่ไมไดไปตางประเทศ 
 สตรอ (Straw 1997) ไดศึกษาผลของกลยุทธทางอภิปญญาที่สงผลตอความมั่นใจใน  
บทอานของผูใหญ  โดยไดศึกษาถึงการถายโอนเนื้อหาวิชากับความมั่นใจในบทอานของผูใหญ     
กลยุทธการเรียนรูภาษาดังกลาว ไดแก (1) การสรุป (2) การบันทึกคําจํากัดความและรายละเอียด (3) 
เทคนิคการนําเขาสูบทเรียน  ทําการทดลองกับนักเรียนเกรด 6  จํานวน 7 คน  เปนเวลา 6 สัปดาห      
เปนกลุมขนาดเล็กโดยการฝกฝนเด็กและใหเด็กเรียนรู  จากนั้นดูวามีการเปลี่ยนแปลงตอความมัน่ใจ
ในบทอานที่เปนวิชาการหรือไม  คําถามในการวิจัยมุงศึกษาวา (1) การถายโอนอะไรที่เกิดขึ้นจากการใช
กลยุทธการอานบทอานที่เปนวิชาการ (2) มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไดรับเมื่อมีการบันทึกความมั่นใจ
ของผูอานเมื่ออานบทอานที่เปนวิชาการ (3)  อะไรคือการรับรูตนเองจากการใชกลยุทธการอาน        
บทอานที่เปนวิชาการ 
 กลาวโดยสรุป กลยุทธการเรียนรู หมายถึง การวางแผน หรือกําหนดวิธีการเรียนและ
การรูจักควบคุมตนเองของผูเรียนเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการเรียนที่มีประสิทธิภาพ  กลยุทธ
เปรียบเสมือนกับวิธีการที่ไดมาซึ่งความรูทั้งแบบทางตรงและทางออม  กลยุทธการเรียนรูเปน
ประโยชนในอันที่จะสงเสริมการเรียนรู  มีการศึกษาที่เกี่ยวของกับกลยุทธการเรียนรูภาษาของกลุม
ผูคนที่มีระดับความสามารถของภาษาแตกตางกันรวมทั้งเรื่องวินัยของการเรียนรู  การศึกษานั้นๆ 
แสดงใหเห็นวา  ผูเรียนภาษาที่ประสบผลสําเร็จไดจะมีการใชกลยุทธการเรียนรูที่แตกตางไปจาก
ผูเรียนที่ไมประสบผลสําเร็จ  ผูเรียนที่กําลังเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ตางกันจะมีวินัย
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แตกตางกัน  และยอมมีกลยุทธการเรียนรูภาษาตางกัน  ผูเรียนดานวิทยาศาสตรนั้นจะมีรูปแบบทาง
ปญญา (cognitive) และมีกลยุทธการเรียนรูที่แตกตางจากผูเรียนมนุษยศาสตรหรือสังคมศาสตร  
อยางไรก็ตาม การศึกษาปจจัยดานกลยุทธในการเรียนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในประเทศ
ไทยยังมีไมมากนัก  สวนมากจะมีการศึกษาดานนี้ในระดับมหาวิทยาลัย  แตมีเพียงเล็กนอยเทานั้นที่
เกี่ยวของกับตัวแปร  กลยุทธการเรียนรู  ที่สงผลตอกลยุทธการเรียนรูภาษาตางประเทศของผูเรียน  
 
7.4  งานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนของครูผูสอน 
  งานวิจัยดานพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควานั้น  สวนใหญจะ
เปนการวิจัยพฤติกรรมการสอนของครูสอนวิชาอื่นๆ ทางดานวิชาภาษาอังกฤษนั้นไมคอยมกีารทาํวจิยั
แตมักจะเปนการทําการวิจัยเร่ืองการใชวิธีการสอนแบบใหมเปรียบเทียบกับการสอนแบบดั้งเดิม    
และงานวิจัยแบบสํารวจที่รวบรวมมานั้นมักเปนการวิจัยในระดับอุดมศึกษา  โดยผูวจิยัไดพบวา มผูีให
ความสนใจทําการศึกษาวิจัยบางตัวแปรเทานั้น  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 รุจิรา  คําแสนใส (2539) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสอนกับผลสัมฤทธิ์
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงและต่ํา  พบวา พฤติกรรมการใชภาษาอังกฤษที่ครูปฏิบัติมากที่ สุด คือ ใช
ภาษาอังกฤษในการออกคําสั่งทั่วไปในการเรียนการสอน  การถามคําถาม  การชมเชย  การทักทาย  
และการกลาวลา  สวนการจัดชั้นเรียนและบรรยากาศในการเรียนการสอนของครูมีความเปนกันเอง
กับนักเรียน 
 รัชนีพร  จาวรุงวณิชสกุล (2543)  ศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษและหลักการ
ปฏิบัติงานของครูตนแบบ วิชาภาษาอังกฤษ ป 2542  ในโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา พบวา ครูมี
การเตรียมแผนการสอนลวงหนา  จัดเตรียมกิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนและ
เนื้อหา  เตรียมสื่อ  เครื่องมือวัดและประเมินผล  สําหรับการจัดการเรียนการสอน  ครูตนแบบมี    
การเตรียมความพรอมนักเรียนดวยกิจกรรมที่เราความสนใจ  มีการแจงจุดประสงคในการเรียนรู  
และทบทวนความรูเดิม  มีการดําเนินการสอน  การพูด  การเขียน  โดยใชขั้นตอน 3 Ps และใช
ขั้นตอนการสอนฟงและอาน  คือ ขั้นตอนการสอน Pre, While, Post Activity  ครูตนแบบจัด
กิจกรรมและสื่อที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติทักษะในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย       
สรางสรรคความรูดวยตนเอง  กิจกรรมเปนแบบบูรณาการทักษะภาษาที่เอื้อตอการนําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวัน  ดานการวัดและประเมินผลมีการใชเครื่องมือที่หลากหลายวัดและประเมินผล
ระหวางเรียน  หลังเรียน  และมีการแจงผลใหนักเรียนทราบ  อนึ่ง ครูตนแบบใหความสําคัญกับ
หลักการ  แนวคิดและทฤษฎีตางๆ มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สําหรับรูปแบบ    
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การสอนครูตนแบบสอนโดยใชเนื้อหาและกิจกรรมเพื่อนําไปสูการเรียนรูภาษา  เปดโอกาสให
นักเรียนทําโครงงาน  และมีการนําผลการประเมินนักเรียนในแตละคาบมาใชจัดกิจกรรมซอมเสริม 
 ณัฐกาญจน  อางทองและคณะ (2544) ศึกษาการพัฒนารูปแบบและชุดปฏิบัติการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์และเจตคติการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนในเขต
จังหวัดนครปฐม 5 แหง 6 หองเรียน และในเขตกรุงเทพมหานคร 4 แหง 6 โรงเรียน จํานวน 478 คน  
ขั้นตอนในการวิจัยมี 2 ตอน คือ ขั้นแรกพัฒนารูปแบบและชุดปฏิบัติการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ  แลวนําไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง  และ  
ขั้นที่ 2 ทดลองใชรูปแบบและชุดปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษกับกลุมตัวอยาง  โดยมี
เครื่องมือเก็บขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนกอนและหลังการใชรูปแบบ
และชุดปฏิบัติการ  แบบรายงานผลการเรียนประเมินโดยนักเรียน และแบบรายงานพฤติกรรม     
การเรียนของนักเรียน ซ่ึงประเมินโดยครูผูสอน  ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย พบวา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมีเจตคติสูงขึ้นกวาเมื่อเร่ิมใช  พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ซ่ึง
ประเมินโดยครูผูสอน สูงกวาเมื่อเร่ิมใชทุกขั้นตอน และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 นอกจากนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยในตางประเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน
ของครูผูสอน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 มอสโกวิตส (Moskowitz 1976)  ทําการศึกษาและเปรียบเทียบปฏิสัมพันธในชั้นเรียนของ
ครูสอนภาษาอังกฤษดีเดนกับครูทั่วไป  พบวา ครูสอนภาษาอังกฤษดีเดนใชปฏิสัมพันธที่มีอิทธิพล
ทางออม เชน การชมเชยและมีพฤติกรรมการไมใชวาจามากกวาครูทั่วไป   
 กายส (Gaies 1983 : 206-207) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนในชั้นเรียนภาษาที่สอง  
พบวา ภาษาที่ครูใชในชั้นเรียนไมมีความหลากหลาย  ครูควรปรับระดับของภาษาใหมีความยากงาย
เหมาะกับผูเรียน  จะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 โบวเชอร (Bowser 1989 : 311) ศึกษาพฤติกรรมการสอนทบทวนของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบวา ครูใชยุทธวิธีในการสอนหลากหลายและใชเวลาอยางมากใน       
การสอนทบทวน  เนนการทําความเขาใจแบบฝกหดัที่นกัเรยีนทํา  ใชการสาธิตวิธีตางๆ ทั้งผลลัพธ
และกระบวนการสอน   
 สรุปไดวา มผูีพัฒนาการเรยีนการสอนรวมถึงสื่อการเรียนการสอน  แตสวนใหญมี   
การวิจยัในระดับประถมศึกษาและระดับวทิยาลัยหรืออุดมศึกษาเทานัน้ สําหรับงานวิจยัในระดับ
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มัธยมศึกษามนีอยมาก ซ่ึงสมควรที่ครูผูสอนในระดับมัธยมศึกษาควรจะมีการพัฒนาการสอนของ
ตนเอง  เพื่อใหเด็กมกีารพฒันาการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนมากขึ้น 
 จากผลการวิจัยทั้งในและตางประเทศที่ไดกลาวมาแลวนั้น  จะเปนตัวบงชี้ใหเห็นถึง  
พฤติกรรมการสอนของครูผูสอนในดานตางๆ แมวาตัวแปรที่ใชศึกษาอาจจะไมครอบคลุมดังที่
กลาวมาแลว  แตขอคนพบโดยภาพรวมก็ไดแสดงใหเห็นวา  พฤติกรรมการสอนของครูมี
ความสัมพันธและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได  สําหรับ
การศึกษาในระบบโรงเรียนซึ่งครูมีบทบาทมากที่สุดในการถายทอดความรูและคุณลักษณะตางๆ ที่
พึงประสงคไปสูนักเรียน 
 
7.5  งานวิจัยเก่ียวกับการสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว 
 งานวิจยัเกีย่วกบัการสงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษของทางครอบครัวภายในประเทศ  มี
การศึกษาและวิจัยไวดังตอไปนี้ 
 ศิกานต  เพียรธัญญกรณ (2539)  ไดศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปร ที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา  กรุงเทพมหานคร  พบวา การสงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษในครอบครัวมีผลโดยออมตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
 ประกายพิมพ  พิชัย (2540)  ไดทําการวิจัยเร่ืองปจจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนัก เรียนมัธยมศึกษาตอนตน   โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํา รุง  
กรุงเทพมหานคร  การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง  
กรุงเทพมหานคร  จําแนกตัวแปรไดดังนี้  ตัวแปรดานสวนตัว ไดแก เพศกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
ตัวแปรดานครอบครัว ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจและสัมพันธภาพในครอบครัว  ตัวแปรดาน
ส่ิงแวดลอมทางการเรียน ไดแก บรรยากาศทางการเรียน  สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน 
และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียน
ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2539  จํานวน 1,009 คน เปนนักเรียน
ชาย 472 คน และนักเรียนหญิง 537 คน  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามที่
ถามเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  สถิติที่ใชใน      
การวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis)  แบบ 
Stepwise  ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรดานสวนตัว 2 ตัวแปร ไดแก เพศกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี
ความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตัวแปรดานครอบครัว ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจและสัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ
ทางบวกกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และตัวแปรที่มี
เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  เรียงจากตัวแปรที่
สงผลมากที่ สุดไปหานอยที่ สุด  ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บรรยากาศทางการเรียน  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน  สัมพันธภาพระหวางครูกับ
นักเรียนและเพศ  สามารถพยากรณแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 นุชนาฏ  วรยศศรี (2544) ไดทําการวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพระนครใต  
วัตถุประสงคในการวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตัวผูเรียน คือ นิสัยใน     
การเรียนและเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  ปจจัยดานสังคม คือ ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว และการสงเสริมของทางบาน  ปจจัยดานการเรียนการสอน คือ บรรยากาศทางวิชาการ
และการรับรูพฤติกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปที่ 1 ของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต  รวมทั้งสิ้น 154 คน  พบผลวิจัยพบวา ตัวแปรดาน      
การสงเสริมการเรียนของทางบาน  มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เปนเพราะถาบิดามารดาสนับสนุนลูกอยางเต็มที่ เชน ซ้ือตํารา
ภาษาอังกฤษใหอาน  ใหฟงหรือดูโทรทัศนภาคภาษาอังกฤษ  ใหคําชมเชยหรือใหรางวัลเมื่อลูกสอบ
วิชาภาษาอังกฤษไดคะแนนดี  ส่ิงเหลานี้จะสงผลใหภาษาอังกฤษของลูกดีขึ้น  และมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น 
 นอกจากนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยในตางประเทศเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียน
ของทางครอบครัว  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ไนฟและสเตราด (Knief and Stroud 1959 :117-120)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
สติปญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและชั้นสังคม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 4 จํานวน  344  คน 
จากโรงเรียนประถมศึกษา 18 โรงเรียน  พบวา ช้ันทางสังคมหรือส่ิงที่แสดงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมมีความสัมพันธทางบวกกับเชาวปญญา 
 เรมอนด (Raymond 1983)  ทําการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม
ทางบานกับทางโรงเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการอาน  การเห็นคุณคาของตนเอง  กลุมตัวอยาง คือ 
นักเรียนเกรด 5  จํานวน 1,660 คน ของออนตาริโอตอนใต พบวา สภาพแวดลอมทางบานซึ่งวัด
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ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการอานอยางมีนัยทางสถิติ  และสูง
กวาสภาพแวดลอมทางบานกับทางโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการอาน 
 โบรซี่ (Broxie 1988 : 2806) กลาววา การที่บิดาหรือมารดาดูวา บุตรทําการบานเสร็จ
เรียบรอยหรือไมและการที่บิดาหรือมารดาใหความชวยเหลือในขณะที่บุตรทําการบาน  พฤติกรรม
ดังกลาว จะเปนตัวทํานายระดับคะแนนของบุตรไดดี  
 บราเชียร (Brashear 1993 : 2131) พบวา บิดามารดาและพี่ๆ มีบทบาทสําคัญใน         
การพัฒนาการอานออกเขียนไดของนักเรียน  และการมีสวนรวมของสมาชิกในครอบครัวจะมีสวน
ชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาการอานออกเขียนไดของนักเรียนไดเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ การให
กําลังใจและการกระตุนใหเด็กมีนิสัยรักการอาน  จะชวยใหนักเรียนเพิ่มความสามารถในการอาน
ออกเขียนได  บิดามารดาและญาติพี่นองที่ทําตัวเปนที่ปรึกษาหรือพี่เล้ียงจะชวยใหนักเรียนพัฒนา
ความสามารถในการอานออกเขียนไดดียิ่งขึ้น 
 เซีย (Tsai 1993 : 3129) วิจัยพบวา เมื่อบิดามารดาสงเสริมใหบุตรมีเจตคติที่ดีใน
การศึกษาหาความรูตลอดจนใหความชวยเหลือทางดานจิตใจและเงินทอง  ทําตัวเปนแบบอยางที่ดี  
ใชเวลาที่มีอยูใหเกิดประโยชนแกนักเรียน  ใหกําลังใจเด็กเมื่อเด็กประพฤติปฏิบัติดี  และคอยติดตอ
กับครูผูสอนอยูเสมอ  จะเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 สรุปวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางดานครอบครัวดังกลาวมีผูใหความสนใจศึกษาและ
ขอคนพบที่ไดยืนยันวา องคประกอบเหลานี้สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เมื่อ
ศึกษางานวิจัยยอนหลัง 10 ป  พบวา งานวิจัยสวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพแวดลอมทาง
บานที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  โดยศึกษาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบตางๆ  
ดานสภาพแวดลอมทางบาน ไดแก อาชีพของบิดามารดา  ระดับชั้นทางสังคม  ภูมิหลังของครอบครัว  
รายไดของครอบครัว  การใหความสนใจในการเรียนขณะที่อยูบาน  สัมพันธภาพภายในครอบครัว   
ซ่ึงผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวา องคประกอบหรือปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธและสงผลตอ
สัมฤทธิผลในการเรียนของนักเรียน 
 
7.6  งานวิจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพและบรรยากาศทางวชิาการ 
 ปจจัยที่เกี่ยวกับปจจัยดานโรงเรียนมีอยูหลายดาน เชน บรรยากาศทั้งภายนอกหองเรียน
และภายในหองเรียน  สภาพแวดลอมตางๆ  ชุมชน  ซ่ึงแตละปจจัยมีความสัมพันธและมีผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ  โดยผูวิจัยมุงศึกษางานวิจัยปจจัยดานโรงเรียนเพียงดานเดียว 
คือ บรรยากาศทางวิชาการและสภาพแวดลอมทางโรงเรียน  ดังงานวิจัยภายในประเทศตอไปนี้ 
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 ยรรยง  โอภากุล (2535)  ไดทําการศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  สังกัดกรม
อาชีวศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี  และเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบริหาร  อาจารย  และนักศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอมของสถานศึกษาทั้ง 6 ดาน คือ ดานอาคาร
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก   ดานการเรียนการสอน   ดานการใหบริการนักศึกษา             
ดานการจัดกิจกรรม  ดานสังคมกลุมเพื่อน  และดานบริหารงาน  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร 20 คน 
อาจารย 198 คน และนักศึกษา 974 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ครอบคลุมการจัด
สภาพแวดลอมของสถานศึกษาทั้ง 6 ดาน ตามแนว Alexander W. Astin  วิเคราะหขอมูลโดย  
คํานวณหาคารอยละ  คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test  ผลการวิจัยพบวา การจัด
สภาพแวดลอมของสถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง มีรายละเอียดดังนี้  ดานอาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ผูบริหารระบุวา
จัดไดคอนขางดี  สวนอาจารยและนักศึกษาระบุใกลเคียงวาอยูในระดับปานกลาง  ดานการเรียน 
การสอน พบวา ผูบริหารระบุวาจัดไดคอนขางดี  สวนอาจารยระบุวาอยูในระดับปานกลาง  ดาน  
การใหบริการนักศึกษา พบวา ผูบริหารระบุวาจัดไดคอนขางดี  สวนอาจารยและนักศึกษาระบุ
ใกลเคียงวาอยูในระดับปานกลาง หรือตองการใหปรับปรุงเพิ่มเติมการใหบริการมากขึ้น  ดาน    
การจัดกิจกรรม พบวา ผูบริหารระบุวาจัดไดคอนขางดี  สวนอาจารยและนักศึกษาระบุใกลเคียงวา
อยูในระดับปานกลาง หรือตองการใหปรับปรุงเพิ่มเติมใหมากขึ้น  การจัดสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา  มีส่ิงที่กลุมตัวอยางมีความเห็นวาควรจัดเพิ่มเติม ปรับปรุงแตกตางกันไปในแตละที่ 
 สุกัญญา  สุวรรณนาคินทร (2535) ไดศึกษาการจัดสภาพแวดลอมทางวิชาการของ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  การวิจัยคร้ังนี้มี
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับทัศนะของผูบริหาร  อาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิต
วิทยาลัย  ตอสภาพแวดลอมทางวิชาการของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 5 ดาน คือ หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การบริการ 
ความสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษา และบุคลิกภาพของนักศึกษา  กลุมตัวอยาง ไดแก  
ผูบริหาร 26 คน  อาจารย 30 คน  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  157 คน  รวม 213 คน  เครื่องมือ คือ
แบบสอบถามแบบมาตราสวนที่ผูวิจัยที่สรางขึ้นเอง  การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS+       
ผลวิจัยพบวา ทัศนะของผูบริหาร  อาจารย  นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย  ตอสภาพแวดลอมทาง
วิชาการของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
5 ดาน คือ หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การบริการ  ความสัมพันธระหวางอาจารยกับ
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นักศึกษาและบุคลิกภาพ  เห็นวาสภาพแวดลอมทางวิชาการของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยูใน
ระดับปานกลางเฉพาะดานวิชาการ  
 เติมศักดิ์  คทวณิช (2540) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับปญหาการเรียนและวิธีเผชิญ
ปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขต
เทคนิคกรุงเทพ  การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับปญหาการเรียนและวิธีเผชิญ
ปญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   กลุมตัวอยาง  คือนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปที่1  ช้ันปที่2  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทคนิค
กรุงเทพ  ปการศึกษา 2539 จํานวน 1,708 คน  นักศึกษาชาย จํานวน 949 คน  นักศึกษาหญิง จํานวน 
759 คน ตัวแปรที่ศึกษาจําแนกเปน 2 ดาน คือ ดานสวนตัว ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
บุคลิกภาพ  นิสัยทางการเรียน  ตัวแปรดานสิ่งแวดลอม ไดแก บรรยากาศทางการเรียน  สัมพันธ
ภาพระหวางบุคคล  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรที่
เกี่ยวของกับปญหาการเรียนและวิธีเผชิญปญหาของนักเรียน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 
การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple  regression analysis)  แบบ Stepwise  และใชสถิติไค-สแควร 
(chi-square test)  ผลการศึกษาพบวา 
 1. ปญหาของนักเรียนขึ้นอยูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  บุคลิกภาพ  นิสัยทางการเรียน  
ตัวแปรดานสิ่งแวดลอม ไดแก บรรยากาศทางการเรียน  สัมพันธภาพระหวางบุคคล อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. ดานสวนตัว ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  บุคลิกภาพ  นิสัยทางการเรียน  ตัวแปร
ดานสิ่งแวดลอม ไดแก บรรยากาศทางการเรียน  สัมพันธภาพระหวางบุคคล  มีความสัมพันธกับ
ปญหาการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยตัวแปรทั้ง 3 นั้นมีความสัมพันธทางลบ
กับปญหาการเรียน  ตัวแปรสัมพันธภาพระหวางบุคคลนั้น  มีความสัมพันธทางบวกกับปญหา    
การเรียนแตบุคลิกภาพมีความสัมพันธทางลบกับปญหาการเรียน 
  นอกจากนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยในตางประเทศเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
ทางกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 เคซี (Casey 1986) ไดศึกษาพบวาการรวมกิจกรรมของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษามี
ความสัมพันธทางบวกกับระดับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 
 เลอเบิฟ (Lebeouf 1990)  ไดทําการศึกษาประสบการณทางภาษาของนักเรียนที่อพยพ
เขามาเรียนใหมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในนิคารากัว  โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อสะทอนให
พิจารณาถึงความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนวาจะทําไดอยางไร            
โดยกลุมตัวอยางในการทดลองมีจํานวน 10 คน ผูชาย 5 คน และผูหญิง 5 คน ซ่ึงอพยพเขามาเรียน
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ในโรงเรียนมัธยมนิคารากัว  การเก็บรวบรวมขอมูลใชการพูดคุยกันเปนเวลา 1 ภาคเรียน            
จากการประเมินทราบวา นักเรียนตองการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเอาตัวรอด   นอกจากนี้ครูยังไม
เขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรมและลักษณะทางภาษาศาสตรและการปฏิเสธในการใช
ภาษาอังกฤษของคนเหลานี้  ผลจากการวิจัยสรุปไดวา ครูจําเปนตองสรางบรรยากาศในหองเรียนให
มีความเปนกันเอง  เพื่อที่จะยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรมของนักเรียนเหลานี้  นอกจากนี้
โรงเรียนจําเปนตองพัฒนาความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานภายนอก  เพื่อที่จะสามารถเรียนรู
และเขาใจวัฒนธรรมการเปนอยูอยางเหมาะสม และสามารถแกปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได 
 สรุปงานวิจัยตางประเทศเกี่ยวกับบรรยากาศในหองเรียน  จะพูดถึงการสรางบรรยากาศ
ในหองเรียนที่เนนความเปนกันเองและพัฒนาความสัมพันธกับชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ของนักศึกษาที่มีความแตกตางกันทางสังคมและวัฒนธรรม  การสรางบรรยากาศในหองเรียนที่มี
การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีบูรณาการและมีการเรียนการสอนแบบเนนเนื้อหาสาระ  อีกทั้ง      
การเขารวมกิจกรรมนอกหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา ทําใหมีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
 การศึกษางานวิจัยเกี่ยวของกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษในจังหวัดบุรีรัมยนั้น  ยังไมปรากฏวามีครูระดับมัธยมศึกษาทําการวิจัยเร่ืองปจจัยที่มี
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ในระดับจังหวัด
มากอนเลย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยตัวแปรดานกลยุทธในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดบุรีรัมยนั้นยังไมเคยมีการวิจัยมากอน  ที่ศึกษาคนควาสวน
ใหญ พบวา มักเปนการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับวิทยาลัยเทานั้น  อีกทั้งไมคอยทํา      
การวิจัยเกี่ยวกับปจจัยดานตางๆ ที่สงผลตอการเรียนการสอน  ผลการวิจัยที่ไดในครั้งนี้จะสามารถ
ใชวัดปจจัยดานตางๆ ที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  รวมทั้งสามารถทราบระดับปจจัยดานตางๆ ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  โดยจําแนกตามขนาดของโรงเรียน
ไดและยังทราบไดวาปจจัยใดจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย ไดอีกดวย  ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ไดรับนั้นจะเปนขอมูลและทําให
ทราบแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให เกิด
ประสิทธิภาพอันสงผลตอความสําเร็จในการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดบุรีรัมยใน
อนาคตอีกดวย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง “การศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย”  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับของปจจัยดาน        
ตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครู  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  และเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน  โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.   ตัวแปรที่ศึกษา 
3.   รูปแบบการทดลอง 

 4.   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.   วิธีดําเนนิการคัดเลือกและปรับปรุงเครื่องมือ 
 6.   การดําเนินการทดลอง 
 7.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 8.   การวิเคราะหขอมูล 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน 9,199 คน  ที่
กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2546  
 2. กลุมตัวอยาง  การดําเนินการเลือกกลุมตัวอยางผูวิจัยดําเนินการโดยการสุมอยางหลาย
ขั้นตอน (multiple stage sampling) โดยใชวิธีการจับสลากเลือกโรงเรียนและกําหนดขนาดของ  
กลุมตัวอยางตามตารางการสุมตัวอยางของยามาเน (Yamane 1973, อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน 
2534 : 284)  ไดกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย        
โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 383 คน จากนักเรียนทั้งหมด 9,199 คน  
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จาก 67 โรงเรียน  มีการแบงขนาดโรงเรียนมัธยมศึกษาตามสัดสวนที่กรมสามัญศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย กําหนดไวดังตอไปนี้ (สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย 2545 ก : 2) 
 2.1 โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  นักเรียนจํานวน 2,500 ขึ้นไป  มีจํานวน 4 โรงเรียน 
 2.2  โรงเรียนขนาดใหญ  นักเรียนจํานวน 1,500-2,499 คน  มีจํานวน 8 โรงเรียน 
 2.3  โรงเรียนขนาดกลาง  นักเรียนจํานวน 500-1,499 คน  มีจํานวน 33 โรงเรียน 
 2.4  โรงเรียนขนาดเล็ก  นักเรียนจํานวน 1-499 คน  มีจํานวน 22 โรงเรียน 
 
 การสุมนักเรียนกลุมตัวอยางไดทั้งหมด 383 คน  โดยมีวิธีการสุมดังขั้นตอนตอไปนี้ 
 ขั้นท่ี 1  จัดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัด
บุรีรัมย  โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย  โดยแบงตามขนาดโรงเรียนทั้งสิ้น 67 
โรงเรียน 
 ขั้นท่ี 2  สุมโรงเรียนแตละขนาด โดยการสุมอยางหลายขั้นตอน (multiple stage 
sampling)  โดยวิธีจับฉลาก ไดโรงเรียนจํานวน 9 โรงเรียน 
 ขั้นท่ี 3  สํารวจจํานวนนกัเรยีนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่6  จังหวดับุรีรัมย  โรงเรียนใน
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมยในแตละโรง  ไดนกัเรียนทั้งหมด 9,199 คน   
 ขั้นท่ี 4  สุมตัวอยางนักเรยีนจากขั้นที่ 3  โดยการสุมอยางหลายขั้นตอน (multiple stage 
sampling)  โดยใชขนาดตัวอยางตามตารางยามาเน  ไดนกัเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 383  คน  จาก 9 
โรงเรียน  
 
ตัวแปรที่ศึกษา  
              1.  ตัวแปรตน (Independent  variables) คือ ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย แบงเปน  
        1.1 ป จ จั ย ด า น ผู เ รี ย น  ไ ด แ ก  เ จ ต ค ติ ต อ ก า ร เ รี ย น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ                           
และกลยุทธในการเรียนภาษาอังกฤษ   
        1.2  ปจจัยดานตัวครูผูสอนภาษาอังกฤษ ไดแก พฤติกรรมการสอนของครู
ภาษาอังกฤษ  
  1.3 ปจจัยดานครอบครัว ไดแก  การสงเสริมการเรียนของครอบครัว 
  1.4  ปจจัยดานโรงเรียน ไดแก สภาพแวดลอมทางกายภาพและบรรยากาศทาง
วิชาการ 
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 2.  ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย  
 
รูปแบบการทดลอง 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Descriptive research)     
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในงานวจิัยคร้ังนี้ ไดแก 
 1.  ผลคะแนนที่ไดจากการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (General 
Attitude Test : GAT) เปนแบบทดสอบของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่สอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จัดสอบในระหวางวันที่ 12 -13  
พฤศจิกายน 2546  โดยขอสอบมีทั้งหมด 50 ขอ  ประกอบดวยขอสอบ 2 ตอน  
  ตอนที่ 1  คือ การทดสอบเรื่องการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 25 ขอ  เปนคําถามเกี่ยวกับ  
การสนทนาในชีวิตประจําวัน 4 ขอ  การถามทิศทาง 6 ขอ  การโตตอบทางโทรศัพท 3 ขอ  การกรอก
ขอมูลสวนตัว 3 ขอ  การฝากขอความทางโทรศัพท 4 ขอ และการเขียนจดหมาย 5 ขอ 
  ตอนที่ 2  คือ การทดสอบเรื่องความเขาใจภาษา 25 ขอ ไดแก การดูภาพ  ปายโฆษณา  
กราฟ สัญญาณจราจร และการตูน 18 ขอ  โคลง กลอน 2 ขอ  การเรียงลําดับประโยค 1 ขอ  การเติมคําลง
ในชองวาง 6 ขอ รวมท้ังหมด 50 ขอ  เพื่อทดสอบความรู ความสามารถทางการใชภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั่วประเทศ 
 2.  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  แบง
ออกเปน 6 ตอน  มีจํานวน 176 ขอ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวผูเรียน จํานวน 7 ขอ 
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  จํานวน 39 ขอ 
  ตอนที่ 3  แบบสอบถามกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ  จํานวน 50 ขอ 
  ตอนที่ 4  แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษ  จํานวน 30  ขอ 
  ตอนที่ 5  แบบสอบถามการสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว  จํานวน 25 ขอ 
  ตอนที่ 6  แบบสอบถามสภาพแวดลอมและบรรยากาศทางวิชาการ  จํานวน 25 ขอ 
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วิธีดําเนินการคัดเลือกและปรับปรุงเครื่องมือ 
 1.  การสรางแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวนักเรียน  ขอมูลดานผูรับผิดชอบ
คาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียน  การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง  อาชีพของผูปกครอง และ
ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว  โดยใหนักศึกษาเลือกทําเครื่องหมายหนาขอความที่ตรงกับความเปน
จริงและเติมคํา (ภาคผนวก ก  ตอนที่ 1 หนา 116) 
  แบบสอบถามในตอนที่ 1-6  เปนแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคุณภาพ  5  ระดับ ของ
ลิเคิรท (Likert 1961 : 74)  โดยกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ แปลความหมายดังนี้  
  ระดับ 1  หมายถึง  เห็นดวย หรือ ไดปฏิบัติ หรือ ผลการปฏิบัตินอยที่สุด 
  ระดับ 2  หมายถึง  เห็นดวย หรือ ไดปฏิบัติ หรือ ผลการปฏิบัตินอย 
  ระดับ 3  หมายถึง  เห็นดวย หรือ ไดปฏิบัติ หรือ ผลการปฏิบัติปานกลาง 
  ระดับ 4  หมายถึง  เห็นดวย หรือ ไดปฏิบัติ หรือ ผลการปฏิบัติมาก 
  ระดับ 5  หมายถึง  เห็นดวย หรือ ไดปฏิบัติ หรือ ผลการปฏิบัติมากที่สุด 
 2.  แบบสอบถามในตอนที่ 1-6  ประกอบดวยแบบสอบถามดานตางๆ ดังนี้ 
  2.1 แบบสอบถามดานเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  (ภาคผนวก ก  ตอนที่ 2  หนา 
117)  ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตใชแบบสอบถามเจตคติของ นุชนาฎ  วรยศศรี (2544 : 86-87)  
ศึกษาแบบสอบถามของ อัจฉรา  วงศโสธร (2544) และเสงี่ยม  โตรัตน (2533 : 59-63)  มีขอคําถาม
เชิงบวกและเชิงลบเกี่ยวกับเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ โดยแบงออกเปน 3 ตอน  รวมเปน 39 ขอ 
ประกอบดวย เจตคติตอการเรียนและกิจกรรมนอกชั้นเรียน จํานวน 28 ขอ  เจตคติตอครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 6 ขอ  เจตคติตอชาวตางชาติ จํานวน 5 ขอ 
  2.2  แบบสอบถามดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ  (ภาคผนวก ก  ตอนที่ 3 
หนา 121)  ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตใชแบบสอบถามการวัดกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษของ 
เสงี่ยม  โตรัตน (2537 : 134-137) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทําวิจัย  โดยแบบสอบถามนี้           
แบงออกเปน 6 หัวขอใหญ  รวมทั้งสิ้น 50 ขอ ประกอบดวย กลยุทธดานการจํา จํานวน 8 ขอ        
กลยุทธดานปญญา จํานวน 12  ขอ  กลยุทธดานการใชขอมูลชดเชย จํานวน 7 ขอ  กลยุทธดาน         
อภิปญญา จํานวน 9 ขอ  กลยุทธดานจิตพิสัย จํานวน 8 ขอ  และกลยุทธดานสังคม จํานวน  6  ขอ    
  2.3 แบบสอบถามดานพฤติกรรมการสอนของครูผูสอน (ภาคผนวก ก  ตอนที่ 4 หนา 
126) ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตใชแบบสอบถามการวัดพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนของ กัลยา  
อินทรสาร (2540 : 130-132) เปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 
ขอ ประกอบดวย  การติดตอส่ือสาร จํานวน 3 ขอ  การวางแผนและเตรียมการสอน จํานวน 4 ขอ      
การอธิบาย การสาธิตและการใชส่ือการสอน จํานวน 3 ขอ  การถามคําถาม จํานวน 3 ขอ                   
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การมอบหมายงาน จํานวน 3 ขอ  การจัดการภายในหองเรียน จํานวน 3 ขอ  การจูงใจและการเสริมแรง 
จํานวน 4 ขอ  การใหขอมูลปอนกลับและการแกไขใหถูกตอง จํานวน 3 ขอ  และการประเมินผล      
การเรียน จํานวน 4 ขอ     
  2.4  แบบสอบถามดานการสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว  (ภาคผนวก ก      
ตอนท่ี 5 หนา 130) ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตใชแบบสอบถามการสงเสริมการเรียนของทาง
ครอบครัวของ นุชนาฏ  วรยศศรี (2544 : 88-89) จํานวน 12 ขอ  นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและสราง
ขอคําถามเพิ่มเติมอีก จํานวน 13 ขอ    ดังนั้น แบบสอบถามนี้จึงแบงออกเปน 3 หัวขอใหญ มีทั้งสิ้น 
25 ขอ ประกอบดวย การสงเสริมดานกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน จํานวน 8 ขอ  การสงเสริมดาน  
การเรียน 5 ขอ  ดานสื่อวัสดุ-อุปกรณในการเรียน จํานวน 5 ขอ  และดานขวัญกําลังใจ จํานวน 7 ขอ 
  2.5  แบบสอบถามดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ   
(ภาคผนวก ก  ตอนที่ 6 หนา 133)  ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตใชแบบสอบถามการสงเสริม        
การเรียนของทางครอบครัวของ นุชนาฏ  วรยศศรี (2544 : 91) จํานวน 10 ขอ นอกจากนี้ ผูวิจัยได
ศึกษาแบบสอบถามสภาพแวดลอมทางกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ  และไดสรางขอคําถาม
เพิ่มเติมอีกจํานวน 15 ขอ  รวมทั้งสิ้น 25 ขอ ประกอบดวย แบบสอบถามสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ จํานวน 10 ขอ และแบบสอบถามบรรยากาศทางวิชาการ จํานวน 15 ขอ 
 เมื่อไดแบบสอบถามครบทั้ง 6 ดาน  ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1.  เชิญผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจขอคําถามในแบบสอบถามบางตอนเพื่อพิจารณา                 
ความสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ  จากนั้นนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ 
อีกครั้ง   
 2.  ทดลองใชแบบสอบถามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 20 คน เพื่อตรวจสอบความเขาใจดานภาษาแลวนําไปปรับปรุงขอคําถามใหเหมาะสม  และ
หาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ  จากนั้น ทดลองใชครั้งที่ 2 กับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 6  ในภาคเรียน
ที่ 2  ปการศึกษา 2546  จํานวน 20 คน  เพื่อนําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น  โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach 1970 : 161) ไดคาความเชื่อมั่นดังนี้ 
  2.1  ดานเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.73 
  2.2  ดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.90 
  2.3  ดานพฤติกรรมการสอนของครูผูสอน ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.92   
  2.4  ดานการสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว  ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.90        
     2.5  ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ คือ 0.88 
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ตารางที่ 2  เครื่องมือตางๆ ที่ใชในการเก็บขอมูล 
 
จุดประสงค 
ในการวัด 

ชื่อ 
เครื่องมอื 

ระดับการวัด จํานวน 
 

เวลา
สอบ 

คาความ
เชื่อมั่น 

ความหมาย 

วัดปจจัยดาน 
ตัวผูเรียน 

การวัดเจตคติ 
เกี่ยวกับการเรียน 
ภาษาอังกฤษ 

- เห็นดวยอยางยิ่ง        = 5 
- เห็นดวย                    = 4 
- ไมแนใจ                    = 3 
- ไมเห็นดวย                = 2 
- ไมเห็นดวยอยางยิง่    = 1 

39 ขอ 20 นาที 0.73 1.00-1.49 = นอยที่สุด 
1.50-2.49 = นอย 
2.50-3.49 = ปานกลาง 
3.50-4.49 = มาก 
4.50-5.00 = มากที่สุด 

วัดปจจัยดาน
ผูเรียน 
 

การวัดกลยุทธ
ทางการเรียน 

- บอยมาก                    = 5 
- บอยพอสมควร          = 4 
- บางครั้งบางคราว       = 3 
- นานๆ คร้ัง                 = 2 
- ไมเคย                        = 1 

30 ขอ 20 นาที 0.92 1.00-1.49 = นอยที่สุด 
1.50-2.49 = นอย 
2.50-3.49 = ปานกลาง 
3.50-4.49 = มาก 
4.50-5.00 = มากที่สุด 

วัดปจจัยดาน 
ครูสอน
ภาษาอังกฤษ 

การวัดพฤติกรรม
การสอน
ภาษาอังกฤษ 

- มากที่สุด                   = 5 
- มาก                           = 4 
- ปานกลาง                  = 3 
- นอย                          = 2 
- นอยที่สุด                  = 1 

30 ขอ 20 นาที 0.92 1.00-1.49 = นอยที่สุด 
1.50-2.49 = นอย 
2.50-3.49 = ปานกลาง 
3.50-4.49 = มาก 
4.50-5.00 = มากที่สุด 

การวัดปจจัย
ดาน
ครอบครัว 

การวัดการ
สงเสริมการเรียน 

- เห็นดวยอยางยิ่ง        = 5 
- เห็นดวย                    = 4 
- ไมแนใจ                    = 3 
- ไมเห็นดวย                = 2 
- ไมเห็นดวยอยางยิง่    = 1 

25 ขอ 
 

10 นาที 0.90 1.00-1.49 = นอยที่สุด 
1.50-2.49 = นอย 
2.50-3.49 = ปานกลาง 
3.50-4.49 = มาก 
4.50-5.00 = มากที่สุด 

การวัดปจจัย 
ดานโรงเรียน 

การวัดสภาพ 
แวดลอมทาง
กายภาพและ 
บรรยากาศทาง
วิชาการ 

- มากที่สุด                   = 5 
- มาก                          = 4 
- ปานกลาง                 = 3 
- นอย                         = 2 
- นอยที่สุด                 = 1 

25 ขอ 10 นาที 0.88 1.00-1.49 = นอยที่สุด 
1.50-2.49 = นอย 
2.50-3.49 = ปานกลาง 
3.50-4.49 = มาก 
4.50-5.00 = มากที่สุด 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดขออนุญาตเก็บรวบรวมคะแนนผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษระดับประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ทุกโรงเรียนในจังหวัด
บุรีรัมย  จัดสอบโดยกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ ระหวางวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2546 และ
ผูวิจัยดําเนินการจัดสอบแบบสอบถามทั้ง 6 ตอน  ชวงระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ-10 มีนาคม  2547  
โดยผูวิจัยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
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 1.  ทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอความอนุเคราะหใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูอํานวยการของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัย  ซ่ึงวันและเวลา
ในการสอบเก็บรวบรวมขอมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  วันและเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามทั้ง 6 ตอน  
 

วัน/ เดือน/ ป เวลา โรงเรียน 
1  กุมภาพนัธ 2547 10.00 – 12.00 น. โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม 
5  กุมภาพันธ 2547 13.00 – 15.00 น. โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 
8  กุมภาพนัธ 2547 10.00 – 12.00 น. โรงเรียนสตึก 
12  กุมภาพันธ 2547 13.00 – 15.00 น. โรงเรียนรมยบุรีพิทยาคม 
15  กุมภาพนัธ 2547 10.00 – 12.00 น. โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ 
17  กุมภาพันธ 2547 13.00 – 15.00 น. โรงเรียนภัทรบพิตร 
22  กุมภาพนัธ 2547 10.00 – 12.00 น. โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 
25  กุมภาพันธ 2547      13.00 – 15.00 น. โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 
1  มีนาคม 2547 10.00 – 12.00 น. โรงเรียนกนกศิลป 
 
 2.  ทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอความอนุเคราะหขอ  
ผลคะแนนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของจังหวัด
บุรีรัมย   
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครูผูสอน   
ดานครอบครัว และดานโรงเรียน ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยดําเนินดังตอไปนี้ 
 1.  วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียน 
ประกอบดวย ผูรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียน  การศึกษาของผูปกครอง  อาชีพ
ของผูปกครอง และรายไดของครอบครัวของนักเรียน  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+          
เพื่อหาคารอยละ   
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 2.  วิเคราะหระดับปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครูผูสอน  ดานครอบครัว และดาน
โรงเรียน ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัด
บุรีรัมย  เพื่อหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ซ่ึงถือวาคาเฉลี่ย ( x ) ของคะแนนที่
ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลตกอยูในชวงพฤติกรรมใด  ก็แสดงวา การปฏิบัติและ
ความคิดเห็นตอปจจัยตางๆ เปนแบบนั้น  ทั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกเกณฑในการวิเคราะหตามเกณฑของ
เบสท (Best 1970 : 190)  โดยที่คาเฉลี่ยมีคาอยูระหวาง 
 1.0 ถึง 1.49     หมายถึง ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ  

อยูในระดับเห็นดวย หรือ ไดปฏิบัติ หรือผลการปฏิบัติ    
นอยที่สุด  

 1.50 ถึง 2.49  หมายถึง ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
              อยูในระดับเห็นดวย หรือ ไดปฏิบัติ หรือผลการปฏิบัติ 

นอย 
 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
      อยูในระดับเห็นดวย หรือ ไดปฏิบัติ หรือผลการปฏิบัติ 
  ปานกลาง 
 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  
      อยูในระดับเห็นดวย หรือ ไดปฏิบัติ หรือผลการปฏิบัติ 
     มาก 
 4.50 ถึง 5.00  หมายถึง   ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  
      อยูในระดับเห็นดวย หรือ ไดปฏิบัติ หรือผลการปฏิบัติ 
     มากที่สุด 
 
 3.  วิเคราะหคาถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)    
ตัวแปรตางๆ  ปจจัยดานตัวผูเรียน  ดานเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  กลยุทธทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ  ปจจัยดานตัวครูผูสอน  ดานพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษ              
ดานครอบครัว  ดานการสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว  ดานโรงเรียน  ดานสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและบรรยากาศทางวิชาการที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ   
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเร่ือง “การศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย”  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอน 
ดังตอไปนี้ 
  ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม  เพื่อศึกษาระดับของปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครูผูสอน  ปจจัยดาน
ครอบครัว  และปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัด
บุรีรัมย จากกลุมตัวอยาง 383 คน 
  ตอนที่ 2   นําเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเปนขั้นๆ 
ของปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครูผูสอน  ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสภาพแวดลอม
ในโรงเรียน  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย 
 ตอนที่ 3  นําเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเปนขั้นๆ 
ของปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครูผูสอน  ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานสภาพแวดลอม
ในโรงเรียน  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  จําแนกตามขนาดโรงเรียน   
 ในงานวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ดังนี้ 
 X  แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
 S.D.  แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 N   แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 Y  แทน    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 X1       แทน    เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
 X2        แทน   กลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ                                                                  
 X3     แทน   พฤติกรรมการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
 X4  แทน   การสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว 
 X5      แทน   ปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน 

85 
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 *    แทน    มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ตอนที่ 1  เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 คือ เพื่อศึกษาระดับของปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัย
ดานตัวครูผูสอน  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6  จังหวัดบุรีรัมย  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม จํานวน 383 ฉบับ ไปสอบถามนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดวย
ตนเอง  ไดแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด รอยละ 100  รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  จํานวนและคารอยละ (%) ของขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 383 คน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
1.  เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
110 
273 

 
28.7 
71.3 

2.  ผูท่ีรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรยีน 
      1)  พอ 
      2)  แม 
      3)  พอและแม 
      4)  บุคคลอื่น 

 
21 
51 
294 
17 

 
5.5 

13.3 
76.8 
4.4 

 3.  ขณะนี้นักเรียนอาศัยอยูกบั 
      1)  พอ 
      2)  แม 
      3)  อยูหอพกั 
      4)  พอและแม 
      5)  บุคคลอื่น 

 
12 
43 
34 
267 
27 

 
3.1 

11.2 
8.9 

69.7 
7.0 

4.  การศึกษาสูงสุดของบุคคลในขอท่ี 2   
     1)  ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 
     2)  มัธยมศึกษาถึงต่ํากวาปริญญาตรี 
     3)  ปริญญาตรี 
     4)  สูงกวา ปริญญาตรี 

 
224 
80 
65 
14 

 
58.5 
20.9 
17.0 
3.7 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 

5.  รายไดของครอบครัวของนกัเรียน 
     1)  ตํ่ากวา 10,000 บาท 
     2)  10,000-20,000 บาท 
     3)  สูงกวา 20,001 บาท  

 
279 
46 
58 

 
72.8 
12.0 
15.1 

6.  อาชีพของผูรับผิดชอบคาใชจายในการศึกษา 
     1)  รับราชการ 
     2)  คาขาย 
     3)  รับจาง 
     4)  แรงงาน 
     5)  อื่นๆ (ชาวนา) 

 
74 
53 
92 
14 
150 

 
19.3 
13.8 
24.0 
3.7 

39.2 
  
 จากตารางที่ 4  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัด
บุรีรัมย จากกลุมตัวอยาง  พบวา สวนใหญเปนนักเรียนหญิง จํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 71.3 
ผูรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนสวนมาก คือ พอแม  คิดเปนรอยละ 76.8   
บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยูดวยมากที่สุด คือ พอแม  คิดเปนรอยละ 69.7  การศึกษาของผูปกครอง
สวนมากอยูในระดับประถมหรือต่ํากวา  คิดเปนรอยละ 58.5 รายไดครอบครัวของนักเรียนอยูในชวง
ต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน  คิดเปนรอยละ 72.8  และอาชีพของผูรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับ
การศึกษาของนักเรียนสวนมาก คือ ชาวนา คิดเปนรอยละ 39.2  จากนั้น ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห
หาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปจจัยดานตางๆ รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของนกัเรยีนจําแนกตามปจจัยดาน 
                  ตวัผูเรียน  ปจจัยดานตัวครูผูสอน  ปจจยัดานครอบครัว  ปจจัยดานโรงเรียน  

ปจจัย X  S.D. ความหมาย 
ดานตัวผูเรียน 3.23 0.39 นอย 
   - เจตคติตอการเรียน (X1) 3.64 0.39 มาก 
   - กลยุทธทางการเรียน (X2) 2.91 0.48 ปานกลาง 
ดานตัวผูสอน (X3) 3.50 0.55 มาก 
ดานครอบครัว (X4) 3.22 0.54 ปานกลาง 
ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน (X5) 3.24 0.46 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.24 0.46 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 5  พบวา คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของนักเรียนจาก                    
การเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ   
ปานกลาง ( x = 3.24, S.D. = 0.46)  สําหรับปจจัยตัวผูเรียนดานเจตคติตอการเรียนอยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 3.64, S.D. = 0.39)  รองลงมาไดแก ปจจัยดานตัวผูสอนอยูในระดับมาก 
( x = 3.50, S.D. = 0.55)  ปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง  ( x = 3.24, 
S.D. = 0.46)  ปจจัยดานตัวผูเรียนอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.23, S.D. = 0.39)  ปจจัยดาน
ครอบครัวอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.22, S.D. = 0.54) และปจจัยตัวผูเรียน ดานกลยุทธทาง      
การเรียนอยูในระดับปานกลาง ( x = 2.91, S.D. = 0.48) ตามลําดับ   
 
ตารางที่ 6  คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปจจัยดานตัวผูเรียน  ดานตัวครูผูสอน  
                   ดานครอบครัวและดานโรงเรียน  จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

ใหญพิเศษ ใหญ กลาง เล็ก รวม ปจจัย 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

ดานตัวผูเรียน 3.39 0.41 3.29 0.33 3.22 0.36 3.20 0.46 3.23 0.39 
- เจตคติตอการเรียน (X1) 3.84 0.43 3.68 0.35 3.55 0.37 3.50 0.37 3.64 0.39 
- กลยุทธทางการเรียน (X2) 2.95 0.50 2.91 0.44 2.89 0.46 2.92 0.64 2.91 0.48 
ดานตัวผูสอน (X3) 3.59 0.58 3.51 0.59 3.48 0.51 3.35 0.53 3.50 0.55 
ดานครอบครัว (X4) 3.23 0.51 3.14 0.58 3.20 0.46 3.15 0.58 3.22 0.54 
ดานโรงเรียน (X5) 3.10 0.39 3.13 0.39 3.11 0.40 3.08 0.48 3.24 0.46 

รวม 3.34 0.32 3.27 0.33 3.25 0.31 3.20 0.41 3.24 0.46 
  
 จากตารางที่ 6  พบวา คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของนักเรียน มี
คาเฉลี่ยรวมของปจจัยทุกดานอยูในระดับมาก ( x = 3.24, S.D. = 0.46)  ซ่ึงโดยภาพรวม พบวา 
ปจจัยตัวผูเรียนดานเจตคติตอการเรียน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 3.64, S.D. = 0.39) 
และปจจัยตัวผูเรียนดานกลยุทธทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียต่ําที่สุด ( x = 2.91, 
S.D. = 0.48)   
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน พบวา โรงเรียนทุกขนาด ปจจัยตัวผูเรียน
ดานเจตคติตอการเรียนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 3.64, S.D. = 0.39)  และปจจัย        
ตัวผูเรียนดานกลยุทธทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( x = 2.91, S.D. = 0.48)
 เพื่อศึกษาระดับของปจจัยดานตัวผูเรียน ปจจัยดานตัวครูผูสอน  ปจจัยดานครอบครัว  
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และปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน  โดยภาพรวม 
 
ตารางที่ 7  คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

ใหญพิเศษ ใหญ กลาง เล็ก รวม ปจจัย 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

ดานตัวผูเรียน ดานเจตคติ 
- เจตคติตอวิชาและกิจกรรม
เสริมนอกชั้นเรียน 

3.89 0.43 3.69 0.40 3.56 0.37 3.52 0.39 3.67 0.42 

- เจตคติตอครูสอน 3.70 0.68 3.66 0.57 3.51 0.62 3.41 0.61 3.58 0.63 
- เจตคติตอชาวตางชาติ 3.66 0.60 3.56 0.47 3.52 0.58 3.42 0.56 3.55 0.56 
รวมดานตัวผูเรียน ดานเจตคติ 
(X1) 

3.84 0.43 3.68 0.35 3.55 0.37 3.50 0.37 3.64 0.39 

ดานตัวผูเรียน ดานกลยุทธ 
- กลยุทธดานการจํา 

 
2.91 

 
0.58 

 
2.91 

 
0.53 

 
2.87 

 
0.52 

 
2.87 

 
0.62 

 
2.89 

 
0.54 

- กลยุทธดานปญญา 2.99 0.56 3.01 0.52 2.87 0.52 2.86 0.63 2.96 0.56 
- กลยุทธดานการใชขอมูล
ชดเชย 

 
3.08 

 
0.62 

 
3.11 

 
0.56 

 
3.12 

 
0.61 

 
3.09 

 
0.68 

 
3.10 

 
0.60 

- กลยุทธดานอภิปญญา 3.01 0.63 2.79 0.57 2.87 0.65 2.97 0.89 2.89 0.66 
- กลยุทธดานจิตพิสัย 2.56 0.76 2.60 0.68 2.57 0.60 2.82 1.40 2.60 0.77 
- กลยุทธดานสังคม 3.21 1.16 3.09 0.53 3.03 0.64 2.97 0.70 3.08 0.78 
รวมดานตัวผูเรียน ดานกลยุทธ  
(X2) 

2.95 0.50. 2.91 0.44 2.89 0.46 2.92 0.64 2.91 0.48 

รวมปจจัยดานตัวผูเรียน 3.39 0.41 3.29 0.33 3.22 0.36 3.20 0.46 3.23 0.39 
ดานครูผูสอน  
- การติดตอสื่อสาร 

 
3.75 

 
0.68 

 
3.67 

 
0.72 

 
3.60 

 
0.69 

 
3.53 

 
0.79 

 
3.75 

 
0.68 

- การวางแผนและเตรียม 
การสอน 

 
3.77 

 
0.69 

 
3.69 

 
0.75 

 
3.64 

 
0.69 

 
3.48 

 
0.64 

 
3.77 

 
0.69 

- การอธิบายการสาธิตและ 
การใชสื่อการสอน 

 
3.34 

 
0.81 

 
3.26 

 
0.88 

 
3.40 

 
1.69 

 
3.06 

 
0.79 

 
3.34 

 
0.81 

- การถามคําถาม 3.66 0.77 3.66 0.77 3.66 0.85 3.51 0.68 3.66 0.77 
- การมอบหมายงาน 3.69 0.73 3.68 0.61 3.61 0.62 3.73 1.75 3.69 0.73 
- การจัดการภายในหองเรียน 3.49 1.66 3.35 0.81 3.32 0.68 3.37 0.72 3.49 1.66 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
ใหญพิเศษ ใหญ กลาง เล็ก รวม ปจจัย 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

- การจูงใจและการเสริมแรง 3.36 0.66 3.27 0.76 3.22 0.67 2.96 0.66 3.36 0.66 
- การใหขอมูลปอนกลับและ
การแกไขใหถูกตอง 

 
3.58 

 
0.73 

 
3.44 

 
0.74 

 
3.39 

 
0.66 

 
3.27 

 
0.57 

 
3.58 

 
0.73 

- การประเมินผลการเรียน 3.61 0.70 3.54 0.79 3.49 0.61 3.38 0.71 3.61 0.70 
รวมดานตัวครูผูสอน (X3) 3.59 0.58 3.51 0.59 3.48 0.51 3.35 0.53 3.50 0.55 

ดานครอบครัว   
- ดานกิจกรรมเสริมนอก 
ช้ันเรียน 

 
 

3.24 

 
 

0.56 

 
 

3.15 

 
 

0.54 

 
 

3.26 

 
 

0.56 

 
 

3.20 

 
 

0.59 

 
 

3.22 

 
 

0.56 
- ดานการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 
3.32 

 
0.62 

 
3.34 

 
1.23 

 
3.29 

 
0.62 

 
3.39 

 
0.66 

 
3.32 

 
0.82 

- ดานสื่อวัสดุอุปกรณ
ภาษาอังกฤษ 

 
3.08 

 
0.79 

 
3.10 

 
0.80 

 
3.17 

 
0.75 

 
3.03 

 
0.81 

 
3.11 

 
0.78 

- ดานขวัญและกําลังใจ 3.31 0.70 3.17 0.69 3.22 0.59 3.16 0.69 3.22 0.65 
รวมดานครอบครัว (X4) 3.23 0.51 3.14 0.58 3.20 0.46 3.15 0.58 3.22 0.54 

ดานโรงเรียน  
- สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

 
3.45 

 
0.55 

 
3.41 

 
0.57 

 
3.34 

 
0.49 

 
3.26 

 
0.55 

 
3.38 

 
0.53 

- บรรยากาศทางวิชาการ 3.17 0.55 3.15 0.55 3.13 0.58 3.08 0.69 3.14 0.57 
รวมดานโรงเรียน (X5) 3.10 0.39 3.13 0.39 3.11 0.40 3.08 0.48 3.24 0.46 

 
 จากตารางที่ 7  คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของนักเรียนที่มีตอปจจัย
ดานตางๆ พบวา  
 1.  ปจจัยดานตัวผูเรียน ดานเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมและคาเฉลี่ยรวม อยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 3.64, S.D. = 0.39)    
 2. ปจจัยดานพฤติกรรมการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ   คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก        
มีคาเฉลี่ยสูงเปนลําดับที่สอง ( x  = 3.59, S.D. =  0.58)   
 3. ปจจัยดานโรงเรียน  คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยสูงเปนลําดับที่สาม  
( x  = 3.24, S.D. =  0.46)  
 4. ปจจัยดานครอบครัว  คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยสูงเปนลําดับที่ส่ี      
( x  = 3.22, S.D. = 0.54)   
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 5. ปจจัยดานตัวผูเรียน ดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวม อยูในระดับ      
ปานกลาง มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( x  = 2.91, S.D. = 0.48)    
 เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน  พบวา 
 1.  โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  
  1.1  ปจจัยดานตัวผูเรียน  ดานเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  อยูใน
ระดับมาก  มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 3.84, S.D. = 0.43)   
  1.2  ปจจัยดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน อยูในระดับปานกลาง   
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( x  = 2.95, S.D. = 0.50) 
 2.  โรงเรียนขนาดใหญ 
  2.1  ปจจัยดานตัวผูเรียน ดานเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  อยูใน
ระดับมาก  มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 3.68, S.D. = 0.35)   
  2.2  ปจจัยดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน อยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( x  = 2.91, S.D. = 0.44) 
 3.  โรงเรียนขนาดกลาง   
  3.1  ปจจัยดานตัวผูเรียน ดานเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 3.55, S.D. = 0.37)   
  3.2  ปจจัยดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน อยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( x  = 2.89, S.D. = 0.46) 
 4.  โรงเรียนขนาดเล็ก 
  4.1  ปจจัยดานตัวผูเรียน ดานเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 3.50, S.D. = 0.37)   
  4.2  ปจจัยดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน อยูในระดับปานกลาง     
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ( x  = 2.92, S.D. = 0.64) 
 
ตอนท่ี 2   เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 คือ เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทาง       
การเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  จังหวัดบุรีรัมย  โดยการวิเคราะห            
การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเปนขั้นๆ  ระหวางปจจัยตางๆ กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้  
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 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ (Y) ไมมีความสัมพันธเชิงเสนกับปจจัย
ตางๆ  ดังนั้น จึงทําการปรับตัวแปรตามโดยการใชลอกธรรมชาติ (natural log)  และใชสัญลักษณ 
log Y  ดังนั้น การวิเคราะหขอมูลตัวแปรตาม จึงเปน log Y  แทน  ดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยตัวผูเรียนดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1)   
                    ดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ (X2)  ปจจัยตัวครูดานพฤติกรรมการสอนของ  
                    ครูผูสอนภาษาอังกฤษ (X3)  ปจจัยทางครอบครัวดานการสงเสริมการเรียนของทาง 
                    ครอบครัว (X4)  ปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน (X5) กับคะแนนผลสัมฤทธิ์  
                   ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว (log Y)   
 

 log Y  X1 X2 X3 X4 X5

log Y 1  0.436* 0.163* 0.149* 0.154* 0.077 
X1 0.436* 1 0.502* 0.302* 0.426* 0.203*

X2 0.163* 0.502* 1 0.366* 0.154* 0.346*

X3 0.149* 0.302* 0.366* 1 0.261* 0.331*

X4 0.154* 0.426* 0.514* 0.261* 1 0.292*

X5 0.077 0.203* 0.346* 0.331* 0.292* 1 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 8  พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว  
(log Y) ในโรงเรียนทุกขนาด  มีความสัมพันธเชิงเสนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  กบัตวัแปร
ดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1)  ปจจัยตัวผูเรียนดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ (X2)  ปจจัย
ดานการสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว (X4)  ปจจัยพฤติกรรมการสอนของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ (X3)  แตไมสัมพันธกับปจจัยดานโรงเรียน (X5) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
เทากับ 0.436  0.163  0.154  และ 0.149 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 9    ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเปนขั้นๆระหวางปจจัยตางๆ   
                    ปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครูผูสอน  ปจจัยดานครอบครัว  ปจจัยดานสภาพ-                      
                    แวดลอมในโรงเรียน กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  
                    ที่ปรับแลว ( log Y) 
แหลงของความแปรปรวน df SS MS F Sig. F 

Regression 
Residual 

1 
50.196 

11.782 
50.196 

11.782 
0.132 

89.426* 0.000 

 
ตัวแปรทีไ่ดรับคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปร B SE.B Beta T Sig. T 
คาคงที ่

ปจจยัตวัผูเรียนดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ  (X1) 
1.232 
0.443 

0.172 
0.047 

 

 
0.436 

7.171 *

9.457*
0.000 
0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ (Multiple R) 0.436 
 ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) 0.190 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) 0.36297 
 
 จากตารางที่ 9 พบวา ปจจัยตัวผูเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนที่ปรับแลว (log Y) ไดแก ดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) เทากับ 0.436  ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) เทากับ 0.190  ซ่ึง
หมายถึง ตัวแปร (X1) สามารถทํานายคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่
ปรับแลว (log Y) ไดประมาณรอยละ 19.00  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) เทากับ 
0.36297 และสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

log Y = 1.232 + 0.443 (X1) 
 

 จากสมการแสดงวา ถาคะแนนเจตคติตอภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 1 หนวย  คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 0.443 หนวย 
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ตอนท่ี 3   เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 3 คือ เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทาง       
การเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  จังหวัดบุรีรัมย  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  
ผูวิจัยดําเนินการดังนี้   
 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเปนขั้นๆ ระหวางปจจัยตางๆ ของ
นักเรียนดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1)  ปจจัยตัวผูเรียนดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ (X2)   
พฤติกรรมการสอนของครูผูสอน (X3)  ปจจัยดานครอบครัว (X4)  ปจจัยดานสภาพแวดลอมใน
โรงเรียน (X5)  กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว (log Y)  
จําแนกตามขนาดโรงเรียน  รายละเอียดดังตารางที่ 10-16 
 
ตารางที่ 10  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
                     ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว (log Y) ของโรงเรียนขนาดเล็ก  
 ขนาดเล็ก  log Y  X1 X2 X3 X4 X5

log Y 1  0.099 0.251 0.022 0.022 0.034 
X1 0.099 1 0.614* 0.422* 0.563* 0.290 
X2 0.251 0.614* 1 0.567* 0.659* 0.595*

X3 0.022 0.422* 0.567* 1 0.467* 0.391*

X4 0.022 0.563* 0.659* 0.467* 1 0.688*

X5 0.034 0.290 0.595* 0.391* 0.688* 1 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 10  พบวา โรงเรียนขนาดเล็กปจจัยดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1)           
ดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ (X2)  ปจจัยดานพฤติกรรมการสอนของครูผูสอน (X3)  ปจจัย
ดานการสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว (X4) และปจจัยดานโรงเรียน (X5) ไมมีความสัมพันธ
เชิงเสนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนที่ปรับแลว (log Y)  
      ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเปนขั้นๆ พบวา โรงเรียน
ขนาดเล็กไมมีปจจัยใดที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว (log Y)  
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ตารางที่ 11  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจยัตางๆ  กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                   ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว (log Y) ของโรงเรียนขนาดกลาง 
ขนาดกลาง log Y  X1 X2 X3 X4 X5

log Y 1 0.456* 0.119 0.128 0.200* 0.005 
X1 0.456* 1 0.481* 0.345* 0.446* 0.205 
X2 0.119 0.481* 1 0.340* 0.519* 0.351*

X3 0.128 0.345* 0.340* 1 0.226* 0.276*

X4 0.200 0.446* 0.519* 0.226 1 0.332*

X5 0.005 0.205* 0.351* 0.276* 0.332* 1 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 11 พบวา โรงเรียนขนาดกลาง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  
ที่ปรับแลว (log Y) มีความสัมพันธเชิงเสนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับปจจัยดานเจตคติ
ตอการเรียนภาษาอังกฤษ (X1)  และปจจัยดานครอบครัว (X4)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   
เทากับ 0.456 และ 0.200 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 12  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเปนขั้นๆ ระหวางปจจยัตวั   
                     ผูเรียนดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X3)  ดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ (X2)    
                    ปจจัยดานพฤตกิรรมการสอนของครูผูสอน (X3)  ปจจัยดานครอบครัว (X4)  ปจจัยดาน 
                    สภาพแวดลอมในโรงเรียน (X5) กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนภาษาองักฤษของ 
                     นกัเรยีนที่ปรับแลว (log Y) ของโรงเรยีนขนาดกลาง  
แหลงของความแปรปรวน df SS MS F Sig. F 

Regression 
Residual 

1 
155 

2.925 
11.142 

2.925 
0.072 

40.690* 0.000 

 
ตัวแปรทีไ่ดรับคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปร B SE.B Beta T Sig.T 
คาคงที ่

ปจจยัตวัผูเรียนดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1) 
 

0.374 
1.389 

0.059 
0.210 

 
0.456 

6.379 *

6.622*
0.000 
0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ (Multiple R) 0.456
 ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) 0.208 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) 0.26811 
 จากตารางที่ 12 พบวา โรงเรียนขนาดกลาง ปจจัยที่สงผลตอคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนภาษาอังกฤษที่ปรับแลว (log Y) ไดแก ดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1)  โดยมีคาสัมประสทิธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) เทากับ 0.456  ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) เทากับ 0.208  ซ่ึง
หมายถึง ตัวแปร (X1) สามารถทํานายคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่  
ปรับแลว (log Y) ไดประมาณรอยละ 20.80  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) เทากับ 
0.26811  และสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้   
     

log Y = 1.389 + 0.374 (X1) 
 

 จากสมการแสดงวา ถาคะแนนเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1) เพิ่มขึ้น 1 หนวย  คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว (log Y)  มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 0.374 
หนวย 
 
ตารางที่ 13   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจยัตางๆ กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                      ภาษาองักฤษของนักเรยีนทีป่รับแลว (log Y) ของโรงเรยีนขนาดใหญ 
ขนาดใหญ  log Y  X1 X2 X3 X4 X5

log Y 1 0.245* 0.340* 0.064 0.221* 0.100 
X1 0.245* 1 0.410* 0.227* 0.424* 0.200 
X2 0.340* 0.410* 1 0.438* 0.429* 0.451*

X3 0.064 0.227* 0.438* 1 0.335* 0.469*

X4 0.221* 0.424* 0.429* 0.335* 1 0.159 
X5 0.100 0.200 0.451* 0.469* 0.159 1 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 13 พบวา โรงเรียนขนาดใหญ  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
ที่ปรับแลว (log Y) มีความสัมพันธเชิงเสนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับดานกลยุทธ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ (X2)  ดานเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ (X1)  ดานครอบครัว (X4)  โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.340  0.245 และ 0.221 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเปนขั้นๆ  ระหวางปจจยัตวั 
                     ผูเรียน ดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1)  ดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ (X2)    
                    ดานพฤติกรรมการสอนของครูผูสอน (X3) ปจจัยดานครอบครัว (X4)  ปจจัยดาน 
                    สภาพแวดลอมในโรงเรียน (X5) กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนภาษาองักฤษของ 
                     นกัเรยีนที่ปรับแลว (log Y) ของโรงเรยีนขนาดใหญ   
แหลงของความแปรปรวน df SS MS F Sig. F 

   Regression 
   Residual 

1 
94 

0.914 
6.978 

0.914 
0.074 

12.312* 0.000 

 
ตัวแปรทีไ่ดรับคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปร B SE.B Beta T Sig. T 
คาคงที ่

ปจจัยตัวผูเรียน  ดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ (X2) 
2.089 
0.223 

0.064 
0.187 

 

 
0.340 

11.168 *

3.509*

 

0.000 
0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ (Multiple R) 0.340
 ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) 0.116 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) 0.27246 
 จากตารางที่ 14  พบวา โรงเรียนขนาดใหญ  ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว (log Y) ไดแก ดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ (X2)  โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) เทากับ 0.340  ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) เทากับ  
11.60  ซ่ึงหมายถึง ตัวแปร (X2) สามารถทํานายคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนที่ปรับแลว (log Y) ไดประมาณรอยละ 11.60  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) 
เทากับ 0.27246  และสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้ 
    

log Y = 2.089 + 0.223 (X2) 
 

 จากสมการแสดงวา ถากลยุทธทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  เพิ่มขึ้น 1 หนวย  คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว (log Y) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 0.223 
หนวย 
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ตารางที่ 15  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจยัตางๆ กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                     ภาษาองักฤษของนักเรยีนทีป่รับแลว (log Y) ของโรงเรยีนขนาดใหญพิเศษ 
ขนาดใหญพิเศษ  log Y  X1 X2 X3 X4 X5

log Y 1 0.370* 0.106 0.165 0.134 0.259*

X1 0.370* 1 0.609* 0.220* 0.419* 0.205 
X2 0.106 0.609* 1 0.251* 0.533* 0.087 
X3 0.165 0.220* 0.251* 1 0.127* 0.257*

X4 0.134 0.419* 0.533* 0.127 1 0.173 
X5 0.259* 0.200 0.087 0.257* 0.173 1 

  
 จากตารางที่ 15 พบวา โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ปรับแลว (log Y) มีความสัมพันธเชิงเสนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับ
ปจจัยดานเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ (X1)  ปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน (X5)  โดยมี   
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.370 และ 0.259 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 16  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเปนขั้นๆ ระหวางปจจัยตวั    
                    ผูเรียนดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1) ดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ (X2)    
                    ปจจัยดานพฤตกิรรมการสอนของครูผูสอน (X3)  ปจจัยดานครอบครัว (X4)  ปจจัยดาน  
                    สภาพแวดลอมในโรงเรียน (X5) กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ  
                    นักเรียนที่ปรับแลว (log Y)  ของโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 
 แหลงของความแปรปรวน df SS MS F Sig. F 
 Regression 
 Residual 

1 
90 

2.262 
14.232 

2.262 
0.158 

14.307* 0.000 

 
ตัวแปรทีไ่ดรับคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปร B SE.B Beta T Sig. T 
คาคงที ่

ปจจยัตวัผูเรียนดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1) 
1.845 
0.369 

 

0.376 
0.098 

 

 
0.370 

4.901 *

3.783*

 

0.000 
0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ (Multiple R) 0.370 
 ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) 0.137 
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) 0.39766 
 
 จากตารางที่ 16  พบวา โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว (log Y) ไดแก ดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1)  มี   
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) เทากับ 0.370  ประสิทธิภาพการทํานาย (R2) เทากับ  
0.137  ซ่ึงหมายถึง ตัวแปร (X1) สามารถทํานายคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนที่ปรับแลว (log Y) ไดประมาณรอยละ 13.70  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard  
error) เทากับ 0.39766  และสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

logY = 1.845 + 0.369 (X1) 
 

  จากสมการแสดงวา  ถาเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1) เพิ่มขึน้ 1 หนวย  คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนกัเรียนที่ปรับแลว (log Y ) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 0.369 
หนวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 5 

 
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
  การวิจัยเร่ือง“การศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย” เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Descriptive research) เพื่อ
ศึกษาระดับของปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครู  ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานโรงเรียน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  เพื่อศึกษาปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครู  
ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานโรงเรียน  ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  และเพื่อศึกษาปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครู  
ปจจัยดานครอบครัว  และปจจัยดานโรงเรียน  ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามขนาดโรงเรียน  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย  ปการศึกษา 2546  จํานวน 383 คน ที่ไดจากการสุมอยางหลาย
ขั้นตอน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
 ผลคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร (General  
Attitude Test : GAT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  เปนการทดสอบโดยกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  จัดสอบในระหวางวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2546  
 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงแบง
ออกเปน 6 ตอน จํานวน 176 ขอ ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวนักเรียน  ลักษณะแบบสอบถามเปน     
ขอคําถามแบบเลือกตอบและเติมคํา  จํานวน 6 ขอ 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  ลักษณะแบบสอบถามเปน  
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 39 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.73 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามกลยุทธในการเรียนภาษาอังกฤษ ลักษณะแบบสอบถามเปน 
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 50 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 

100 
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 ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษลักษณะ
แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 30 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92 
 ตอนที่ 5  แบบสอบถามการสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว  ลักษณะแบบสอบถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 25 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 
 ตอนที่ 6 แบบสอบถามสภาพแวดลอมและบรรยากาศทางวิชาการลักษณะแบบสอบถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 25 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับตัว        
ผูเรียน ประกอบดวย ผูรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียน  การศึกษาของผูปกครอง  
อาชีพของผูปกครอง  และรายไดของครอบครัวนักเรียน  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ 
(Statistical packages for the social science) เพื่อหาคาเฉลี่ย ( x )  คารอยละ และวิเคราะหอํานาจของ
ตัวแปรตางๆ  เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  กลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ  พฤติกรรม       
การสอนของครูผูสอน  การสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว  สภาพแวดลอมทางกายภาพ  และ
บรรยากาศทางวิชาการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  โดยการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะหขอมูลตามรายละเอียดในบทที่ 4 นั้น  สามารถสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยและปญหาในการวิจัย   
 1.  ระดับของปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครูสอน  ปจจัยดานครอบครัว และปจจัย
ดานสภาพแวดลอมในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  พบวา คาเฉลี่ย 
( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของนักเรียนจากการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา คาเฉลี่ยรวมอยู
ในระดับปานกลาง  สําหรับปจจัยตัวผูเรียนดานเจตคติตอการเรียน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมา 
ไดแก ปจจัยดานตัวผูสอน  ปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน  ปจจัยดานครอบครัว และปจจัย
ตัวผูเรียนดานกลยุทธทางการเรียน ตามลําดับ 
 2.  ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย  พบวา ปจจัยตัวผูเรียน ไดแก ดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1) เทานั้น                    
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ที่มีความสัมพันธกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว (log Y)  
สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

log Y = 1.232 + 0.443 (X1) 
 

          2.1  สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ไมมีปจจยัใดที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว (log Y)   
       2.2  สําหรับโรงเรียนขนาดกลาง  ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว (log Y) ไดแก ดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1)  สามารถเขยีนเปน
สมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้  
 

log Y = 1.389 + 0.374 (X1) 
 

 2.3  สําหรับโรงเรียนขนาดใหญ  ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว (log Y) ไดแก ดานกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ (X2)  
สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้ 
 

log Y = 2.089 + 0.223 (X2) 
 

      2.4  สําหรับโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับแลว (log Y) ไดแก ดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1)  สามารถเขียน
เปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 

logY = 1.845 + 0.369 (X1) 
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การอภิปรายผล 
 

 ผลการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  มีประเด็นสําคัญซึ่งผูวิจัยนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 
 1.  ระดับของปจจัยดานตัวผูเรียน  ปจจัยดานตัวครูสอน  ปจจัยสภาพแวดลอมทางบาน 
และปจจัยดานโรงเรียน  สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย อยูในระดับปานกลาง  
 2.  จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนดานปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  พบวา ปจจัยตัวผูเรียน ไดแก ดาน 
เจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1) เทานั้นที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ปรับ
แลว (log Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
เนื่องจากปจจัยตัวผูเรียน  ดานเจตคติตอภาษาอังกฤษนั้น มีสวนสําคัญที่ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึก
วาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่สําคัญ  มีประโยชน  มีความจําเปนและมีคุณคาควรแกการศึกษา  จึงมี
ความตั้งใจเรียน  อยากรูอยากเห็นในบทเรียนที่อาจารยสอนและเอาใจใสในการเรียนอยางแทจริง  
นอกจากนี้ อาจเปนเพราะนักเรียนเกิดความพอใจและรูสึกวาการเรียนเปนเรื่องสนุก  นักเรียนจึง
ตองการที่จะเรียนแตเมื่อนักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  ก็จะมีความรูสึกวา วิชา
ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่นาเบื่อ  จึงไมสนใจ  ไมกระตือรือรน  ไมชอบเรียน  และไมชอบศึกษา
คนควาเพิ่มเติม สอดคลองกับ ศิกานต  เพียรธัญญกรณ (2539 : 218) ที่พบวา เจตคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  สําหรับ การดเนอรและ       
แลมเบิรท (Gardner and Lambert 1972 : 20) กลาววา เจตคติมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ใน     
การเรียนภาษาที่สอง  และมีความสัมพันธในลักษณะที่เปนอิสระจากความถนัดและสติปญญา      
เจตคติจะมีการพัฒนามาตั้งแตในครอบครัวของผูเรียน กลาวคือ มีการพัฒนามากอนที่ผูเรียนจะมี
การเรียนรูภาษาในชั้นเรียน  ผูเรียนจะมีแรงจูงใจในการเรียนภาษา  หากผูเรียนมีเจตคติในทางบวก
ตอภาษานั้นก็จะใชความพยายามที่จะเรียนภาษา  รวมทั้งมีเจตคติในทางบวกตอชุมชนที่ใชภาษานั้น
ดวย  สอดคลองกับ สุภันทนา  เจริญวัลย  (2539)  ที่พบวา นักเรียนที่มีทัศนคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษปานกลาง  มีทัศนคติตอครูผูสอนดานกิจกรรมไมแตกตางกัน  สําหรับดานเนื้อหานั้น 
นักเรียนที่มีประสบการณมากกวา 4 ป  จะมีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษมากกวานักเรียนที่มี
ประสบการณนอยกวา 2 ป และจากการวิจัยของ กาญจนา  จงอุตสาห (2544) ไดทดลองสอน
ภาษาอังกฤษฟง-พูด ตามแนวการจัดหลักสูตรที่ยึดมาตรฐานเปนพื้นฐานไดผลดี  เพราะนักเรียนมี
พัฒนาการดานทักษะภาษา  มีทักษะในการคนควา  ทํางานรวมกัน มีความมั่นใจ  รูจักประเมิน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 104

ตนเอง และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สอดคลองกับงานวิจัยของ      
วงศโสธร (Wongsotorn 1976 : 221-225)  และคอยโว (Koivo 1983)  ที่พบวาปจจัยที่สงผลทางออม
เชิงบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ คือ การคิดอยางมีวิจารณญาณ  นิสัยการเรียน  
ทัศนคติตอการเรียน และความเฉลียวฉลาด  แต ไซออน (Sion 1993) ไดศึกษาความสัมพันธเชิง
สาเหตุระหวางเจตคติแรงจูงใจและความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาที่สอง  โดย
ใชรูปแบบการทดสอบของ การดเนอร (A Test of Gardner’s Model)  โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์
เปนแบบวัดเกี่ยวกับความเขาใจในการอานและการฟงเรียงความ  ไวยากรณ  และการสอบปากเปลา  
ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรเกี่ยวกับเจตคติซ่ึงประกอบไปดวย   สวนอื่นๆ และเจตคติที่มีตอ
สถานการณการการเรียนรูจะทําใหเกิดแรงจูงใจ  ซ่ึงแรงจูงใจจะเปนสาเหตุโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการลดความวิตกกังวล  เปนสาเหตุทางออมที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
และนุชนาฏ  วรยศศรี (2544)  พบวา ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ คือ     
เจตคติตอการเรียนที่มีอํานาจพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษไดรอยละ 38.9 ดาน 
 จากสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 สรุปไดวา เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่วา ปจจัยตางๆ 
ของนักเรียน คือปจจัยตัวผูเรียนดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1)  ปจจัยตัวผูเรียนดานกลยุทธทาง   
การเรียนภาษาอังกฤษ (X2)  ปจจัยดานพฤติกรรมการสอนของครูผูสอน (X3)  ปจจัยดานครอบครัว 
(X4)  ปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน (X5) กับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนที่ปรับแลว (log Y)  จําแนกตามขนาดโรงเรียน แตกตางกัน ดังนี้ 
  2.1  โรงเรียนขนาดเล็กนั้น  ไมมีปจจัยใดที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา 
อังกฤษที่ปรับแลว (log Y)  เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กไมมีความพรอมในทุกดานไมวาจะเปน   
การสงเสริมดานเจตคติทางการเรียนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน อีกทั้งไมสงเสริมใหใชภาษาองักฤษ
ในชีวิตประจําวัน  ดานครูผูสอนภาษาอังกฤษที่อาจจะไมใชครูผูสอนภาษาอังกฤษโดยตรง         
ดานโรงเรียนไมมีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศทางภาษาอังกฤษ  ครูผูสอนจํานวนมากไมมี
ความรูเร่ืองกลยุทธในการเรียนรูและตรวจสอบการใชภาษาของตนเอง  นักเรียนสวนใหญไมมี
โอกาสใชกลยุทธตางๆ ในการสื่อความหมาย  ครูไมเคยแนะนํานักเรียนใหใชกลยุทธตางๆ ในขณะ
ที่สอน  อีกทั้งไมเคยสังเกตการใชกลยุทธการเรียนของนักเรียน  ดังปรากฏจากผลการวิจัย  ดังนั้น 
ปจจัยทุกดานจึงไมสงผลตอผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยามัวร (Yamoor 1968) ได
ศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษานานาชาติ ในมหาวิทยาลัยโอไฮโอ พบวา   เจตคติไมมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  สอดคลองกับ ทริสทและโรเบิรท (Trieste and Robert 1986) 
ไดวิจัยพบวา เจตคติมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาว
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เปอรโตริกัน จากมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศเปอรโตริโกนั้นนอยมาก จากการวิจัย
ตางๆ เหลานี้ จึงเปนไปไดวา ไมมีปจจัยใดที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา อังกฤษที่ปรับแลว 
(log Y) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
  2.2  โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ปรับแลว log Y  ไดแก ดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1)นั้น  เนื่องจาก   
การที่เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเปนตัวแปรหนึ่งของปจจัยดานตัวผูเรียน  และสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6  ของโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญพิเศษของจังหวัดบุรีรัมยได  อาจเปนเพราะนักเรียนในโรงเรียนทั้งสองขนาด มีเจตคติตอ
การเรียนภาษาอังกฤษในระดับมาก  ซ่ึงมีผลตอการเรียนภาษาอังกฤษ  สอดคลองกับ เกลียทแมน 
(Gleitman 1992) ที่วา เปนสภาพของจิตใจที่มีตอความคิด ส่ิงตางๆ หรือตอบุคคล  เกิดจากความเชื่อ  
ความรูสึก  การไตรตรอง  การโนมนาวในทางบวกและทางลบ  ในทํานองเดียวกับ ไคลน (Klein 1990 
: 37-38)  สวน จาโคโบวิทส (Jakobovits 1971 : 110)  ไดเสนอแนะวา การสรางเจตคติตอการเรียน
ภาษาตางประเทศนั้น  ผูสอนตองรูถึงความตองการในการประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาของ
ผูเรียน  ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอครูผูสอนมีความสนใจในการเรียน  เจตคติตอวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา กลาวคือ เมื่อนักเรียนไดรับแรงกระตุน  ไดรับการสนับสนุนจากครู บิดามารดา และโรงเรียน  
ใหเกิดการเรียนรูภาษาอังกฤษ ยอมเปนการใหประสบการณที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษและ    
ความพึงพอใจของตัวนักเรียนเอง  และถานักเรียนสามารถพัฒนาและเรียนรูไดมากขึ้น  ก็จะเปน  
การกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรนมากยิ่งขึ้น  สวนนักเรียนที่ไมเห็นประโยชน
อาจทําใหเกิดความทอถอย  เบื่อหนาย  ไมอยากเรียน หรือไมตั้งใจเรียน  อาจจะทําใหเกิด           
ความลมเหลวทางวิชาการ และตองออกจากสถาบันไปกอนสําเร็จการศึกษา  จากเหตุผลดังกลาวทํา
ให  โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญพิเศษนั้น ปจจัยดานเจตคติตอภาษาอังกฤษ (X1) จึง
เปนปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ปรับแลว (log Y) 
  2.3  ในสวนของโรงเรียนขนาดใหญ  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ปรับแลว (log Y) คือ กลยุทธดานการเรียนภาษาอังกฤษ (X2) เนื่องจาก
โรงเรียนขนาดใหญมีการใชการสอนกลยุทธดานตางๆ ในการเรียนทําใหมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนภาษาอังกฤษ  ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ พิทักษ  นิลนพคุณ (2538) เร่ืองความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของตัวแปรกลยุทธการเรียนตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5  ผลการวิจัย คือ กลยุทธทางการเรียนที่สงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ทางตรงและทางออมสูงสุด คือ กลวิธีประเมินตนเอง  การเชื่อมโยงความคิด  จินตนาการและเสียง 
การใชทาทาง  การทบทวน  การดูแลอารมณและลดความกังวล  กลยุทธการเรียนที่สงผลตอ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงสุด คือ กลวิธีการเรียนแบบรับสงสาร สวนนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทาง   การเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่ดี  สวนใหญจะเปนนักเรียนที่มีการใชกลยุทธใน
การเรียนภาษาอังกฤษ  สอดคลองกับการศึกษาของ    เอรมานและอ็อกซฟอรด (Ehrman and 
Oxford :1990) และโปรคอป (Prokop :1989) ที่แสดงใหเห็นวา ความสัมพันธของปจจัย คือ กลยุทธ
แบบตรง ไดแก กลยุทธความทรงจํา  กลยุทธความเขาใจ   กลยุทธการใชขอมูลชดเชย  และกลยุทธ
แบบออม ไดแก กลยุทธดานอภิปญญา  กลยุทธดานจิตพิสัย และกลยุทธทางสังคม มีผลตอคะแนน
ทางการเรียน  และนักศึกษาหญิงมีการใชกลยุทธในการเรียนมากกวานักศึกษาชาย  และแชนจ 
(Change 1990) ไดศึกษากลยุทธการเรียนรูของนักศึกษาจีนที่กําลังเรียน ณ มหาวิทยาลัยแหงรัฐ
จอรเจีย พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญตอคะแนนเฉลี่ยของ   กลยุทธ 6 ขอ คือ กลยุทธ  
ความทรงจํา (memory)  กลยุทธทางปญญา (cognitive)  กลยุทธดานการใชขอมูลชดเชย 
(compensation)  กลยุทธดานอภิปญญา (metacognitive)  กลยุทธดานจิตพิสัย (affective)  และ      
กลยุทธทางสังคม  จากการศึกษาพบวา มีการใชกลยุทธการใชขอมูลชดเชย (compensation) 
บอยคร้ังมากกวา จากเหตุผลดังกลาวจึงเปนไปไดวาโรงเรียนขนาดใหญนั้น  ปจจัยดานตัวผูเรียน
ดานกลยุทธดานการเรียนภาษาอังกฤษ  (X2)  เปนปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษที่ปรับแลว (log Y) 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 

 ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเปนปจจัยที่สงผลตอ    
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย ไดผูวิจัยจึง
มีขอเสนอแนะวา  ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนควรใหความสนใจและ           
ความรวมมือกันสรางความสัมพันธอันดีในครอบครัว  ความสัมพันธระหวางครูผูสอนกับลูกศิษย  
เพื่อสงเสริมเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ดังนี้ 
 1.  ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนและครูผูสอนภาษาอังกฤษ  ควรให
ความสนใจ  ความรวมมือกันสรางและสงเสริมเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน โดย
การสํารวจเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนตั้งแตระยะแรกของการเรียน  และพยายาม
หาทางชวยเหลือนักเรียนที่มีเจตคติที่ไมดีตอการเรียนภาษาอังกฤษใหตระหนักถึงความสําคัญและ
ประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ  ตองมีการประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคลากรอื่น
ในอันที่จะสงเสริมเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน กลาวคือ ในยุคปจจุบันเปนที่
ทราบกันดีวา ผูที่มีความสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษจะมีขอไดเปรียบกวาคนที่ไมสามารถ
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ส่ือสารได  ดังนั้น เจตคติจึงเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรูภาษาอังกฤษ  เปนตัวกําหนดความตั้งใจ  
ความเอาใจใส  ความจริงจังในการฝกพัฒนาภาษาอังกฤษตอไป 
 2.  ในการเรียนภาษาอังกฤษนั้น  เนื่องจากเปนภาษาตางประเทศ  ทําใหนักเรียนไมเห็น
ความสําคัญและประโยชนของวิชา  นักเรียนจํานวนไมนอยที่ไมชอบเรียนภาษาอังกฤษเพราะเหน็วา
เปนวิชาที่ยาก  มีกฎเกณฑซับซอน  จึงทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย  ไมตั้งใจเรียน  ดังนั้นจึง  
จําเปนที่ครูผูสอนตองเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ  ดวยการจัดประสบการณใหเด็ก
เกิดความพึงพอใจ  มีความกระตือรือรนอยากเรียนภาษาอังกฤษ  อันจะสงผลใหการเรียนการสอน
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3.  ผูบริหารควรสรางบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน  ใหสงเสริมและเอื้ออํานวยตอ
การสงเสริมเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  สรางความรวมมือระหวางบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน  ชุมชน เชน อาจารยที่สอนวิชาอื่น  อาจารยแนะแนว  ผูปกครอง 
สมาคมผูปกครอง  หรืออาจจะจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ขึ้นก็ได  เพื่อสงเสริมเจตคติที่ดี
ตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  ตลอดจนจัดกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาส
ใชภาษาอังกฤษใหเกิดประโยชนอยางแทจริง  อันเปนผลใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษสงเสริมการใชกลยุทธในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนภาษาอังกฤษใหดีขึ้น 
 4.  การจัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะสงเสริมและทาทาย
ความสามารถ  เชน  กิจกรรมที่ใหนักเรียนทําในแตละคาบ   ควรจะเปนเรื่องที่นําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได  เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นและเพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียน
เกิดความสนใจและเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  อีกทั้งเปนการพัฒนาความสามารถใน    
การเรียนภาษาอังกฤษอีกดวย 
 ดังนั้น ผูบริหาร  ครู  อาจารย  หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน  จึงควร
ใหความสําคัญกับความสัมพันธในครอบครัว  เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ และกลยุทธใน    
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนใหมาก  และที่ขาดไมได คือสงเสริมดานการเตรียมการสอนและ
การวางแผนการสอน  โดยมุงเนนการพัฒนาทั้งดานตางๆ ที่กลาวมาแลว  เพราะจะทําใหสามารถ
ปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไดผลเร็วกวาการพัฒนาตัวแปรอื่นๆ  
อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีอํานาจในการพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษไดรอยละ  จึง
อาจจะมีตัวแปรอื่นที่ไมไดนํามาศึกษาในงานวิจัยในครั้งนี้  ที่มีอํานาจในการพยากรณผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จังหวัดบุรีรัมย  ซ่ึงควรจะทําการศึกษา
คนควาตอไป 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 

 1.  การศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่สงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เชน เพศ  
จํานวนปที่เรียน  สภาพเศรษฐกิจ  ตัวแปรดานครูผูสอน อ่ืนๆ เพื่อคนหาตัวแปรอื่นๆ ที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษไดละเอียดยิ่งขึ้น 
 2.  ใชผลคะแนนการทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์อ่ืนๆ ที่กรมวิชาการจัดสอบแบบใหม 
เชน คะแนน ONET หรือ ANET เพื่อศึกษาวาปจจัยดานใดสงผลกับกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 109

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
กรมวิชาการ.  ก  กิจกรรมและสื่อเพื่อสงเสริมภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยม 
 ศึกษาตอนปลาย ฉบับทดลอง.  กรุงเทพฯ : สํานักงานทดสอบทางการศึกษา   
 กรมวิชาการ, 2533. 
 .  ข  แนวการทําแผนการสอนและหลกัสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศกึษาตอนตนและ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับทดลอง.  กรุงเทพฯ : สํานักงานทดสอบทางการศึกษา  
 กรมวิชาการ, 2533. 
 .  ค  คูมือการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521  
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533).  กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2533. 
 .  ขอคิดเบื้องตนในการสอนและการสอนที่เนนกระบวนการ.  กรุงเทพฯ : กระทรวง 
 ศึกษาธิการ, 2534.   
 .  ก  การสอนที่เนนนกัเรียนเปนศูนยกลาง.  กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2539. 
                   .  ข  รายงานการวิจยัเร่ืองการพฒันาศกึษา.  กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2539. 
                   .  ค  ยุทธศาสตรในการเรยีนรู.  กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539. 
 .  ง   การประเมินผลระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย เลม 1.   
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2539.  
 .  คูมือการวัดและประเมนิผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 
 2544.  กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540. 
กระทรวงศกึษาธิการ.  กรมวชิาการ.  หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539.  กรุงเทพฯ :  
  โรงพิมพคุรุสภา, 2539.    
 .  คูมือการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษระดบัมัธยมศึกษาตอนตนและ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย เลม 1.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา  ลาดพราว, 2540. 
 .  ยุทธศาสตรการเรียนรู  คูมอืการพัฒนาโรงเรียนเขาสูมาตรฐาน 
 ศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา  ลาดพราว, 2543. 
 .  กลวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกัน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา   
 ลาดพราว, 2544. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 110

กระทรวงศกึษาธิการ.  กรมวชิาการ.  การจดัสาระการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ (ร.ส.พ.), 2546. 
กัลยา  อินทรสาร.  “องคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียน
 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สํานักงานการประถม- 
 ศึกษาจังหวดันครศรีธรรมราช.”  วิทยานพินธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตร-
 และการนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.   
กาญจนา  คุณารักษ.  “การประเมินผลการดําเนินงานการศึกษาจังหวัดราชบุรี.”  รายงานผลการวิจยั 
  เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติและมหาวทิยาลัยศิลปากร, 2534. 
 .  หลักสูตรและการพัฒนา.  พิมพคร้ังที่ 2.  นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย- 
 ศิลปากร, 2535.                 
 .  การออกแบบการเรียนการสอน.  นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539. 
กาญจนา  จงอตุสาห.  “การปรับรูปแบบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ฟง - พูด ตามแนวการจัด 
 หลักสูตรที่ยึดมาตรฐาน.”  วทิยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต                                      
 สาขาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544. 
จินตนา  สุขมาก.  หลักการสอน.  กรุงเทพฯ : อรุณการพมิพ.  ม.ป.ป. 
จิรวัฒน  วงศสวัสดิวัฒน.  “ความคิดเหน็ของนักศึกษาอัสสัมชัญที่มีตอกลยุทธในการเรียนของ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.”  รายงานผลการวจิัยเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาตแิละ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2544. 

ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ.  เทคโนโลยีและการสื่อสารศึกษา.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย-  
 สุโขทัยธรรมาธิราช, 2529. 
ไชยยศ  เรืองสุวรรณ.  เทคโนโลยีการสอน : การออกแบบและการพฒันา.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพ : 
                   โอเอส. พรินติ้งเฮาสม, 2531. 
ณัฐกาญจน  อางทอง และคณะ.  รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบและชุดปฏิบัติการเรียนการสอน 
 เพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิและเจตคตใินการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดบั 
 ประถมศึกษาตอนปลาย  การวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบและชุดปฏิบัตกิารเรียน        
 การสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา.  นครปฐม : สถาบันราชภัฏ- 
 นครปฐม, 2544. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 111

เติมศักดิ์  คทวณิช.  “ตัวแปรที่เกี่ยวของกับปญหาการเรียน และวิธีเผชิญปญหากับการเรียนของ 
 นักศึกษา ระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต 
 เทคนิคกรุงเทพฯ.”  วิทยานพินธปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา-
 การศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 2540. 
เตือนใจ  พรวิเศษศิริกุล.   “สภาพและปญหาการสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศกึษาปที่ 1  ตาม     

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จังหวดัรอยเอ็ด.”  วทิยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 
2535. 

ทบวงมหาวิทยาลัย.  หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย-  
 สุโขทัยธรรมาธิราช, 2535. 
ทรงพล  ภูมิพฒัน.  จิตวิทยาทั่วไป.  กรุงเทพฯ : SR Printing, 2538. 
ทัศนีย  เจริญเลิศ.  “ผลของกิจกรรมกลุมที่มีตอทัศนคติการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ 
                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนขาณวุิทยา  จังหวัดกําแพงเพชร.”  
 วิทยานพินธปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538. 
ธเนศ  ขําเกิด.  “ การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดใีนโรงเรียน.”  มิตรคร ู 33, 8 (เมษายน 2533)  
 : 33. 
ธัญญะ  บุปผเวส และคณะ.  จิตวิทยาเบื้องตน.  ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2534. 
นิตยา  วัยโรจนวงศ.  “การศึกษาปจจยัที่มตีอความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของ   
 นักเรียนระดับอุดมศึกษา ศกึษาเฉพาะกรณ ี: นักศึกษาชั้นปที่ 1 สถาบันราชภัฎ 
 สวนดุสิต.”  วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร   
 บัณฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543.  
นุชนาฎ  วรยศศรี.  “ปจจัยทีม่ีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพระนครใต.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา- 
 มหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั- 
 ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2544. 
บํารุง  โตรัตน.  “อินเทอรเนต็กับครูสอนภาษาอังกฤษ.”  วารสารทับแกว  มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 10, 20 (เมษายน 2540) : 43-53. 
บุญชม  ศรีสะอาด.  สถิติและการวิธีวิจยั.  กรุงเทพฯ : สุริยการพิมพ, 2538. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 112

บุญเรียง  ขจรศิลป.  “การสรางแบบวัดเจตคติ.”  ศึกษาศาสตรปริทัศน  2, 2 (2528) :137-154. 
บุษกร  ชมชื่น.  “การศึกษาการใชชุดสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  สําหรับ 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน  กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธ 

 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑติ  สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540. 

ประกายพิมพ  พิชัย.  “ตัวแปรที่เกี่ยวของกบัแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง  กรุงเทพมหานคร.”  
 วิทยานพินธปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว  
 บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2540.      
ปยกาญจน  กจิอุดมทรัพย.  “ตัวแปรที่เกีย่วของกับลักษณะมุงอนาคตของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ 
 ระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดชาง กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา- 
 มหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวทิยาการแนะแนว  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัย-                                
 ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2540. 
พยุงศักดิ์  สนเทศ.  “การประเมินพฤติกรรมการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา.”  
 สารพัฒนาหลักสูตร  78, 2 (กันยายน 2531) : 19-23. 
พิทักษ  นิลนพคุณ.  “รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรกลวิธีการเรียน และผลสัมฤทธ์ิ
 ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5  กรุงเทพมหานคร.” 
 วิทยานพินธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.  
พิทักษ  นิลนพคุณ และคณะ.  ยุทธศาสตรการเรียนรู.  กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2539.  
ไพศาล  หวังพานิช.  การวดัผลการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526. 
มานพ  โฮตระกูล.  “สัมพันธภาพระหวางความถนัดทางภาษา  เจตคติตอการเรียนและสัมฤทธิ์ผลใน   
 การเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ของนักศึกษาปที่ 1  มหาวทิยาลัย-  
 ธรรมศาสตร.”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชามธัยมศึกษา   
 บัณฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524. 
ยรรยง  โอภากุล.  “การจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวดั 
 สุพรรณบุรี  วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี.”  การวิจยัทางการศึกษา  22, 1 (มกราคม- 
 มีนาคม 2535) : 43-53. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 113

รัชนีพร  จาวรุงวณิชสกุล.  “พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษของครูตนแบบ.”  วิทยานิพนธปริญญา 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
 2543. 
รุง  แกวแดง. “การปฏิรูปการเรียนรูระดับอดุมศึกษา.”  รายงานปฏิรูปการศึกษาไทย  2, 4 (ธันวาคม  
 2540) : 12. 
รุงนภา  นุตราวงศ.  “ขอคิดบางประการเกีย่วกับการเรียนการสอนภาษา.”  วารสารวิชาการ  11, 11 
 (พฤศจิกายน  2541) : 74-78. 
รุจิรา  คําแสนใส.  “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนการสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการใชภาษา 
 อังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6.”  วิทยานพินธปริญญา 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและวิธีสอน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539. 
วนิดา  ธรรมานุกิจเจริญ.  “การศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบที่เกี่ยวของกบั     ผูเรียนกับ  

     ความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6   วิทยานพินธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2533. 

วิชชุดา  เตยีวกุล.  “ผลการใชกิจกรรมแนะแนวกลุมที่มตีอนิสัยในการเรียนและทัศนคติในการเรียน 
 ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1.”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต   
 ภาควิชามัธยมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2529.  
วินัย  สายสุด.  “องคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา,   
 สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร. "  วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตร- 
 มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
 2538. 
ศรัญญา   เมฆแกว.  “ความสมัพันธระหวางเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  นิสัยในการเรยีนและ                
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  สังกัด 
 สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดนครศรีธรรมราช.”  วทิยานิพนธศึกษาศาสตร- 
 มหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว  บณัฑิตวทิยาลัย  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536. 
ศักด  สุนทรเสณี.  เจตคติ.  กรุงเทพฯ : ดี ดี บุคสโตร, 2531. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 114

ศิกานต  เพยีรธัญญกรณ.  “การศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตขุองตัวแปรทีม่ีผลตอ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน  สังกัด 
 กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาหลักสูตรและวิธีสอน  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   
 ประสานมิตร, 2539. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. รายงานการวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพของ 
 การมัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจาํกัด ฟนนี่พับลิชช่ิง, 2530. 
 .  แผนการศึกษาแหงชาติ พทุธศักราช 2535.  กรุงเทพฯ : อัมรินทรพร้ินติ้งกรุป, 2543. 
สํานักงานสามัญศึกษาบุรีรัมย.  ก  แผนปฏิบัติการปการศกึษา 2546 : ฝายแผนและงบประมาณ.   
 บุรีรัมย : สํานักงานสามัญศึกษา จังหวดับรีุรัมย, 2545.  
 .  ข  รายงานผลขนาดของโรงเรียนและจํานวนนักเรยีนของสามัญศึกษา  จังหวัดบุรีรัมย

.  บุรีรัมย : สํานักงานสามัญศึกษา จังหวดับุรีรัมย, 2545.  
สิริพร  ดาวัน.  “ตัวแปรที่เกีย่วของกับความขยันหมัน่เพยีรในการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
         ตอนปลาย โรงเรียนพิบลูวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี.”  วิทยานพินธปริญญาการศึกษา- 
 มหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั- 
 ศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร, 2540. 
สุกัญญา  สุวรรณนาคินทร.  “การจัดสภาพแวดลอมทางวชิาการของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร 
 อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  สถาบันเทคโนโลยี- 
             พระจอมเกลาพระนครเหนอื, 2535. 
สุจินดา  มวงม.ี  “การสอนภาษาอังกฤษในกลุมผูเรียนหลายระดับความรู : ประสบการณการวจิัย 
 ในชั้นเรยีน.”  วารสารศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยนเรศวร  14, 1 (มิถุนายน-ตุลาคม  
 2545) : 87-89. 
สุชา  จันทรเอม.  จิตวิทยาทั่วไป.  พิมพคร้ังที่ 9.  กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิชจํากดั,  
 2539. 
สุภันทนา  เจริญวัลย.  “การศกึษาทัศนคติทีม่ีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยม  
 ศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร.”   
  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต.  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ    
  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2539. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 115

สุมิตรา  อังวัฒนกุล.  การวจิัยทางการเรียนการสอนภาษาองักฤษ.  กรุงเทพฯ :โรงพิมพจุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย,  2539. 
สุรางค  โควตระกูล.  จิตวิทยาการศึกษา.  พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537. 
สุไร  พงษทองเจริญ.  วิธีการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูเร่ิมเรียน.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ- 
 มหาวิทยาลัย, 2526. 
สุวิมล  วองวานิช.  “สหสัมพันธพหุคณูระหวางองคประกอบดานเชาวนปญญา ปญหาสวนตวั นิสัย 
 และเจตคติทางการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.”   
 วิทยานพินธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชามัธยมศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523. 
เสงี่ยม  โตรัตน.  “ศูนยการเรยีนรูภาษาแบบพึ่งตนเอง.”  วารสารทับแกว  2, 3 (มิถุนายน 2540) :  
 95-108. 
 .  “แนวคดิในการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ.”  สารพัฒนาหลักสูตร  15, 123  
 (ตุลาคม-ธันวาคม 2538) : 48-56. 
เสงี่ยม  โตรัตน.  “ความสัมพันธระหวางความถนัดทางภาษา  ทัศนคตติอการเรียนภาษาอังกฤษ   
 เวลาเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยม และสัมฤทธิผลในการเรยีนภาษาอังกฤษ 
 พื้นฐานของนกัศึกษาชัน้ปทีห่นึ่ง  มหาวิทยาลัยศิลปากร.”  รายงานผลวจิัย  สาขาวิชา 
 การสอนภาษาอังกฤษ  ภาควชิา หลักสูตรและวิธีสอน  คณะศึกษาศาสตร   
 มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2533. 
อัจฉรา  วงศโสธร.  การพัฒนาขอสอบอิงวัตถุประสงคแบบอุดม  วัดความสามารถสูงสุดและ 
 การกระทําปกติทางภาษาอังกฤษ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2544. 
อัจฉรา  สุขารมณ และอรพณิ  ชูชม.  เอกสารประกอบคําสอนวิชาพืน้ฐานจิตวิทยาการศึกษา.  
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2530.                 
อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด.  “รายงานการวิจยันักเรียนไทยออนภาษาอังกฤษ.”  วารสารสานปฏิรูป  3, 5 
                 (พฤษภาคม 2542) : 69-73. 
อุทุมพร  จามรมาน.  “หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.”  ใน เอกสารการสอนชุดพัฒนา 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยที่ 15  สาขาการวัดผลการศึกษา   
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1-9.  นนทบุรี : สํานักพมิพมหาวิทยาลัย- 
 สุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.   
 .  ทฤษฎีการวดัทางจิตวิทยา.  กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจาํกัด ฟนนี่พับลิชช่ิง,  
 2537.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 116

“เอ็นทรานซรอนๆ ตนเหตุเด็กไทยยิ่งสอบคะแนนยิ่งต่าํ.”  มติชนสุดสัปดาห  23, 1183  
 (18-24  เมษายน  2546) : 18.  
 
ภาษาตางประเทศ 
Anastasai,  Anne.  Psychological  Testing.  5th ed.  New York : Macmillian Co., 1986. 
Askov, Funice, and Thomas J. Fishback.  “An Investigation of Primary Pupils Attitude towards  

Reading.”  The Journal of Experimental Education,  no. 41 (1973) : 1-7. 
Baron, Robert A., Donn Byrne, and Barry H. Kantowitz.  Psychology : Understanding Behavior.  
  2nd ed.  New York : Holt Rinehart and Winston, 1980. 
Best, John W.  Research in Education.  New York : Prentice-Hall Inc., 1970. 
Bloom, Benjamin S. Human Characteristics and School Learning.  New York : Mc Graw-Hill,  
  1976. 
Bowser, Gemeva B.  “Reading achievement, climate perception, Iocus - of - control orientation,  
  and demographic characteristics as factor with differentiated high school dropout  

  from nondropout in a large urban public school system.”  Dissertation Abstracts 
  International  50 (October 1989) : 311.  

Brasherar, N.L.  “Sibling and Parental Behavior in Literacy Development.”  Dissertation 
Abstracts International  54, 6 (December 1993) : 2131. 

Briggs, John B., and Phillips J. Moor.  “Teaching for Better Learning.”  In The Process of 
  Learning, 448-449.  Edited by  R William. 3rd ed.  Sydney : Prentice Hall, 1993. 
Broxie, G.J.  “Parental Participation in Homework Completion as a Predictor of Academic  
  Success of Students in the Single Parent Family.”  Dissertation Abstracts International   
  48, 1 (May 1988) : 2806. 
Cartwright, Carol A., and G. Phillip Cartwright.  Developing Observation Skills.  2nd ed.   
  New York : McGraw-Hill Book, 1984. 
Casey, A.C.  “A Study of the Relationship of Student Participation in the Activities Program to  
  Student Achievement, Attendance, and Scores on College Admissions Examination.”  
  Dissertation Abstracts International  47, 1 (July 1986) : 30. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 117

Change, S. J.  “A study of Learning behaviors of Chinese students at the University of Georgia  
  and the relationship of those behaviors to oral proficiency and other factors.”   
  University of Georgia, 1990.  
Cole, P.G., and L.K. Chan.  Teaching : Principles and Practice.  Sydney : Prentice-Hall of  
  Australia, 1987. 
Cronbach, L.J.  Essentials of Psychological Testing.  4th ed.  New York : Harper and Row, 1970. 
Darley, John M., Sam Glucksbery, and Ronald A Kinchla.  Psychology. 5th ed.  New Jersey :   
  Prentice-Hall International Inc., 1991. 
Davidson, David.  Current Apporach to the Teaching of Grammar in ESL.  Arlington, Virginnia :  
  The Center of Applied Linguistics, 1978.   
Duke, Danial L.  Teaching : An Introduction.  New York : McGraw-Hill, 1990. 
Ehrman, Madeline, and Rebecca Oxford.  “Adult language learning styles and strategies in  
  intensive training setting.”  Modern Language Journal,  no.74 (1990) : 311-328.  
Eysenck, H.J., W. Arnold, and R. Melli.  Encyclopedia of Psychology and education.  London :  
                Search Press Limited, 1972. 
Gaies, Stephen J.  “The Investigation in Second Language Classroom Process.” TESOL Quarterly  
  17, 2 (June 1983) : 206-207. 
Gardner, R.C.   Focus on the Learner : Pragmatic Perspectives for the Language Teacher.   
  Rowley : Newbury House, 1973. 
Gardner, R.C., and Wallace E. Lambert.  a  Social Psychology and Second Language Learning.   
  London : Arnold Pubisher Ltd., 1959. 
 .  b  “Motivation Variables in Second Language Learning.”  Canadian Journal of   
  Psychology  13 (1959) : 266-272.  
 .  “Motivation Variables in Second Language Acquisition.”  In Attitude and Motivation 
  in Second Language Learning, 266-272.  Edited by R.C. Gardner and W.E. Lambert.   
  Massachusetts : Newsberry House, 1972. 
 .  Social Psychology and second Language Learning.  London : Arnold Pubishers Ltd., 
  1985. 
Genesse, Fred, and John A. Upshur.  Classroom-Based Evaluation Second Language Education.   
  London :Cambridge University Press, 1996. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 118

Gillette, Babara.  “Two Successful Language Learners : An Introspective Approach.”  In  
  Introspection in Second Language Research.  Edited by Clas Fxrch and Gabriele  
  Kasper.  Clevedon : Multiplelingual Matters Ltd., 1987.   
Gleitman, Henry.  Basic Psychology.  3rd ed.  New York : W.W.Norton & Company, 1992. 
Good, Carter V.  Dictionary of Education.  New York : McGraw-Hill, 1973. 
Harjasujana, Ahmad S.  “Relationships Among Reading Models, Environments, Attitudes, and  
  abilities of the Junior High School Students in West Java Indonesia.”  Dissertation  
  Abstracts International  45 (August 1985) : 388-A. 
Hilgard, Ernest R.  Introduction to Psychology.  New York : Harcourt, 1962. 
Huang-Xiao-Hua.   “Chinese EFL Students’ Learning Strategies for Communication.”   
  TESOL Quarterly  19, 1 (March 1985) : 167-168. 
Husen, Torsten, and T. Neville Postlethwaite.  The International Encyclopedia of Education.    
  London : Pergamon Press Ltd., 1985. 
Jakobovits, Loen A.  Foreign Language Learning : A Psycholinguistic Analysis of the Issues.   
  Rovley Mass : Newbury House Publishers, 1971. 
 .  Foreign Language Learning : A Psycholinguistic Analysis of the Issues .  2nd ed.   
  Rowley Mass : Newbury House Publishers, 1972.          
Jarujumpol, Wanida.  “A study of Lexical Simplification : A foreign Language communication   
  Strategy Based on Semantic Competence in the Mother Tongue.”  Dissertation  
  Abstracts International  42, 8 (1983) : 44. 
Joseph, Callahan F., and Leonard H. Clark.  Teaching in Secondary School.  New York :  
  McMillan, 1977. 
Klein, Wolfgang.  Second Language Acquisition.  London : Cambridge University Press, 1990. 
Knief, H.L., and Jame B. Stroud.  “Intercorrelation Among Various  Intelligence : Achievement  
  and Social Class Scores.”  The Journal of Educational and Psychology   50 (June  
  1959) :117-120. 
Koivo, Anne Pibiak.  “The Relationship of Student Perceptions of Study Habits and Attitudes  
  Based on Differences in Sex, Grade, and Academic Achievement.”   
  Dissertation Abstracts International  43 (February 1983) : 2624. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 119

Krashen, S.D.  Principles and Practice in Second Language Acquisition.  Oxford : Oxford  
  University Press, 1982. 
Lefton, Lester A., and Laura Valvatne.  Mastering Psychology.  2nd ed.  Massachusetts : Allyn and  
  Bacon Inc., 1986. 
Likert, Rensis.  New Pattern of Management.  Tokyo : McGraw-Hill Book Company, 1961. 
Lim, Kiat Boey.  “Language Learning in Multilingual Societies.”  Paper Presented at SEAMEO  
  Regional Language Centre, Twelfth Regional Seminar Singapore, 1977. 
Millman, Jason.  Handbook of Teaching Evaluation.  London : Sage Publications, 1981. 
Moskowitz, Gertrude.  “The Calssroom Interaction of Outstanding Foreign Language Teacher.”  
  Foreien Languge Annals  (1976) : 135-157. 
Mullins, P. V.  “Successful English language learning strategies of students enrolled at the faculty  
  of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.”  United States International  
  University, 1992. 
Newcom, Theodore M.  Social Psychology.  New York : The Dryden Press Publishers, 1954. 
Oller, Baca L., and A. Vigil.  “Attitude and Attained Proficiency in ESL : A Sociolinguistic Study  
  of Mexican-Americans in the Southwest.”  Tesol Quarterly  11 (1977) : 173-183. 
O’Malley, J.M., and others. “Learning Strategies Application with Students of English as a  
  Second Language.”  TESOL Quarterly 19 (1985) : 557-584. 
Oxford, R., and M. Nyikos.  “Variable affecting choice of language learning strategies university  
  student.”  Modern Language Journal  73 (1989) : 291-300.   
Papalia, Diane E., and Sally Wendkos Olds.  Psychology.  New York : McGraw-Hill Book  
  Company, 1958. 
Pintrich, P. R.  “Current issues in research on self-regulated learning : A discussion with  
  commentaries.”  Educational Psychologist  30 (1995) : 171-172. 
Politzer,  R.  L.  “An exploratory study of self-reported language learning behaviors and their  
  relation to gain in linguistics and communicative competence.”  TESOL Quarterly 19,  
  2 (May 1985) : 103-123. 
Politzer, R. L., and Mary McGroarty.  “An Exploratory Study of Learning Behaviors and Their   
  Relationship to Gain in Linguistic and Communicative Competence.”   
  TESOL Quarterly  19, 1 (March 1985) : 115-117. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 120

Prescott, Danial A.  “A Report of Conference on Children Study.”  Education Bulletin  (1961) :  
  14 -15. 
Prokop, M.  Learning strategies for second language user : An analytical appraisal with case  
  studies.  Lewiston : The Edwin Mellen Press, 1989. 
Ramsden, P.  “Context and strategies : Situational influences and learning.”  In Learning  
  strategies and Learning styles,  159-184.  Edited by K. John.  New York : Plenum  
  Press, 1988.  
Raymond, Roger  Daley.  “A Study of Relationships between Environments and Stuent  
  Achievement.”  Dissertation Abstracts  International  43, 2 (June 1983) : 3796. 
Rubin, J.  “What the good language learner can teach us?.”  TESOL Quarterly   9 (1975) : 41-51. 
Savignon, Sandra J.  “Communicative Competence.”  In An Experiment in Foreign Language  
  Teaching, 24.  Edited by C. Roger.  Montreal : Marcel Dedier, 1972. 
Sion, M. A.  “The Relationship of College Student Attitudes, Motivation, and Anxiety to Second  
  Language Achievement : A test of Gardner's Model.”  Dissertation Abstracts  
  International  53, 12 (June 1993) : 4239. 
Smith, Samuel.  Best Methods of Study.  London : Barnes & Noble Inc., 1970. 
Spolsky, Bernard.  “Attitudinal Aspects of Second Language Learning.”  Language Learning,   
  no. 14 (1969) : 271-281. 
Torut,  Sa-ngiam.  “A Comparison of language learning strategies of Thai university students in  
  Acquiring English Proficiency.”  Ph.D. Dissertation, Southern Illinois University,  
  1994.  
Tsai, Den-Mo.  “Family Impact on High-achieving Chinese-American Students : A Qualitative  
  Analysis.”  Dissertation Abstracts International  53, 9 (March 1993) : 3129.   
Walberg, Hebbert J.  The Effective Teacher.  New  York :  McGraw - Hill, 1989. 
Wongsotorn, Achara.  “Relationships between Student Background and Motivation toward 

English Achievement.”  Pasaa  6,12 (October 1976) : 221-225.   
Wenden,  Anita  Lucille.  “Learning  Strategies.”  TESOL Newletter,  no.5 (October 1985) : 1-5. 
Zimmerman, B. J., and M. Martinez-Pons.  “Construct validation of a strategy model of student  
  self-regulated learning.”  Journal of Educational Psychology  50, 3 (1988) :284-298. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 121

การอางอิงขอมูลจากอินเตอรเน็ต (Internet) 
Lebeouf, Cheryla Nevin.  The Education Experience of Newly Arrived Immigrant High 
              School Students : A Participatory Reflection [Online].  Accessed 10 November 2004. 
 Available from http://www.thailis.uni.net.th/dao/detail.nsp 
Straw, Stan B.  Planing the attacle on content are a reading : The effect of four metacognitive 
 strategies on weak adolescent readers’ confidence  [Online].  Accessed 20 November  
 2004.  Available from http://thailis uni.th/dao/detail.hsp 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ก 
 
แบบสอบถาม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                        124
       

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 
 

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6  จังหวัดบุรีรัมย 

แบบสอบถามฉบับนี้  แบงคาํถามออกเปน 6 ตอน  จํานวน 175  ขอ ดังนี้ 
ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของนักเรียน มี 6 ขอ 
ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ มี 39 ขอ 

             ตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธทางการเรียนของนักเรียน มี 50 ขอ 
ตอนที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของอาจารยผูสอน 

   ภาษาอังกฤษ มี 30 ขอ 
ตอนที่  5  แบบสอบถามเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียนของทางบาน มี 25 ขอ 
ตอนที่  6  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทางกายภาพและบรรยากาศวิชาการ 

   ภาษาอังกฤษ มี 25 ขอ 

นักเรียนอานคาํอธิบายในการตอบคําถาม ของแตละตอนใหเขาใจ 

1.  คําตอบทุกขอจะไมมีขอถูกหรือขอผิด  ขอใหนักเรียนตอบตามความรูสึกหรือ 
สภาพที่เปนความจริง  เพราะความคิดเห็นของนักเรียนจะเปนประโยชนอยางมาก 

2.  สําหรับแบบสอบถามมีทั้งหมด 6 ตอน   
3.  ขอใหนักเรียนตอบคําถามทุกขอและใชเวลาในการตอบประมาณ 1 ช่ัวโมง 
4. คําตอบของนักเรียนจะไมมผีลตอการเรียนของนักเรียน  ผูวิจัยจะเก็บขอมูลนี้ไวเปน 

ความลับ   ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ชวยตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 
 
 

นางสาวจิรากุล  พิพัฒนตันติศักดิ ์
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของนักเรียน 
คําอธิบาย : ใหนักเรียนตอบคาํถามตอไปนี้ใหครบ  โดยใหนักเรยีนเลือกหมายเลขหนาขอความแลว
ใสลงในชองตามขอที่กําหนด ของกระดาษคําตอบที่เตรยีมให  โดยตอบคําถามตามสภาพความเปน
จริงของนักเรียน 

 1.  เพศ 1.   ชาย  2.   หญิง 

 2.  ผูที่รับผิดชอบคาใชจายเกีย่วกับการศึกษาของนักเรียน คือ 
   1.    พอ  2.    แม 
   3.    พอและแม  4.    บุคคลอื่น ๆ ระบุ............... 

 3.  ขณะนีน้ักเรียนอาศัยอยูกบั 
                1.    พอ   2.    แม                       3.    อยูหอพกั 
   4.    พอและแม  5.    บุคคลอื่น ๆ ระบุ............... 

 4.  การศึกษาสงูสุดของบุคคลในขอที่  2 
  1.    ประถมศึกษาหรือต่ํากวา         2.    มัธยมศึกษาถึงต่ํากวาปริญญาตรี 
  3.    ปริญญาตรี       4.    สูงกวาปริญญาตรี 

  5.  รายไดของครอบครัว  ประมาณตอเดือน..................บาท / เดือน 

6.  อาชีพของบุคคลในขอที่ 2.  

             1.         คาขาย                                  2.  รับราชการ 

  3.  รับจาง                                    4.  ขายแรงงาน 
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   ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเจตคตติอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

คําชี้แจง  ขอใหนักเรยีน เขยีนเครื่องหมายถูก   ลงในชองที่แสดงถึงความรูสึกเกีย่วกับเจตคติตอ 
               การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนกัเรียน     

ระดับความคิดเห็น 
ขอท่ี 

 
ขอความ 

 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

 

เห็นดวย ไมแนใจ 
 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางยิ่ง 

 
 

1. 

เจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษและกิจกรรม
เสริมนอกชั้นเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษนาเบื่อ 

     

2. ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ขาพเจาชอบมาก
ท่ีสุด 

     

3. ขาพเจารูสึกสนุกสนานในชั่วโมง 
ภาษาอังกฤษ 

     

4. ในแตละสัปดาหควรมีช่ัวโมงเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษใหมากขึ้น 

     

5. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีความจํา
เปนมากในชีวิตประจําวัน 

     

6. เวลาอานเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษถาพบ
คําศัพทยากขาพเจาจะเลิกอานทันที 

     

7. เมื่อครูกําหนดใหอานหนังสือวิชา
ภาษาอังกฤษ  ขาพเจารูสึกไมมั่นใจ 

     

8. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษยากกวาเรียน 
วิชาอื่นๆ 

     

9. วิชาภาษาอังกฤษทําใหนักเรียนทอแทใจ
เมื่อมีปญหา  ทําใหไมอยากเขาเรียน 

     

10. นักเรียนไมตองการเรียนภาษาอังกฤษ 
เกินกวาท่ีหลักสูตรกําหนดไว 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอที ่                          ขอความ เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็น
ดวย 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
11. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษทําใหขาพเจา

สนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมากขึ้น 
     

12. เมื่อมีเวลาวาง เชน พักกลางวัน ขาพเจาจะ
เขาหองสมุดอานหนังสือพิมพ, นิทาน, 
การตูน ท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

     

13. การเลนอินเตอรเน็ตทําใหเสียเวลา ใน
การอานหนังสอืเรียน 

     

14. กิจกรรมภาษาองักฤษ เชน รองเพลง เลน
เกม  ชวยใหขาพเจารูสึกสนุกสนานใน
การเรียนภาษาอังกฤษ 

     

15. ขาพเจาใสใจในการเรียนมากขึ้นเพื่อท่ีจะ
ทําใหคะแนนภาษาอังกฤษดีข้ึน 

     

16. ขาพเจาคิดวาไดใชเวลาใหเปนประโยชน 
เมื่อไดเขารวมกจิกรรมในดาน
ภาษาอังกฤษ 

     

17. ขาพเจาอยากมีเพื่อนท่ีพูดภาษาอังกฤษ 
ไดเกง 

     

18. นักเรียนมีความตองการไปศึกษา 
ภาษาอังกฤษระยะสั้นหรือระยะยาวใน 
ตางประเทศ 

     

19. ขาพเจาคิดวาภาษาอังกฤษจะเปน
ประโยชนในการสอบเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี 

     

20. ภาษาอังกฤษจะเปนประโยชนในการ
ประกอบอาชีพของขาพเจา เมื่อเรียนจบ 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอที ่ ขอความ เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็น
ดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
21 ขาพเจาคิดวาคนที่จะไดงานดีนั้น

จําเปนตองรูภาษาอังกฤษ
……………….…….. 

     

22 วิชาภาษาอังกฤษไมใชวิชาที่สําคัญที่สุด 
ท่ีนักเรียนตองเรียน 

     

23 วิชาภาษาอังกฤษมีสวนสําคัญที่ชวย
พัฒนาในการติดตอสื่อสารกับ
ชาวตางชาติ 

     

24 ในอนาคตนักเรียนวางแผนที่จะเรียน
วิชาเอกภาษาองักฤษในระดับสูงข้ึนไป 

     

25 ขาพเจารูสึกวา การเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ไมมีบรรยากาศที่เปน
กันเอง 

     

26 ขาพเจารูสึกสนุก ตื่นเตน มีชีวิตชีวาเมื่อ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

     

27 ขาพเจาไมตองการเรียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
…………………….. 

     

28 ขาพเจามีสมาธิมากในขณะที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

     

 
29 

เจตคติตอครูสอนภาษาอังกฤษ 
นักเรียนรูสึกวาครูสอนภาษาองักฤษมี
ความลําเอียง ไมยุติธรรม 

     

30 ขาพเจาไมชอบผูสอนภาษาอังกฤษทําให 
ไมชอบเขาเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอที ่ ขอความ เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็น
ดวย 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
31 ครูผูสอนทําใหขาพเจามีความประทับใจ 

และเกิดกําลังใจในการเรียนวชิา
ภาษาอังกฤษใหดีข้ึน 

     

32 ครูผูสอนภาษาอังกฤษเขาสอนและ 
เลิกตรงเวลาทุกครั้ง 

     

33 ขาพเจาชอบคุยกับเพื่อนมากกวา 
ท่ีจะตั้งใจฟงครูสอนภาษาอังกฤษ 

     

34 ขาพเจาไมเคยสงการบานภาษาอังกฤษ 
ท่ีครูมอบหมายใหไดทันเวลาเลยบอยๆ 

     

 
35 

 

เจตคติตอชาวตางชาติ 
ขาพเจาไมชอบฝกบทสนทนา
ภาษาอังกฤษกบัชาวตางชาติ  
เพราะฟงเขาใจยาก 

     

36 ขาพเจารูสึกวาชาวตางชาติเปนมิตร 
และเปนกันเอง ทําใหขาพเจาชอบเรียน
ภาษาอังกฤษ 

     

37 ชนชาติท่ีพูดภาษาอังกฤษ ไดทํา
ประโยชนใหกับสังคมไทย 

     

38 ขาพเจาอยากติดตอ พูดคุยทาง
อินเตอรเน็ตกับเพื่อนชาวตางชาติ 

     

39 ขาพเจาคิดวาการติดตอกับเพื่อน
ชาวตางชาติท่ีผานมา ทําใหขาพเจามี
พัฒนาการทางภาษาอังกฤษมากขึ้น 
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ตอนที่ 3 
คําถามเกี่ยวกับกลยุทธทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

คําแนะนํา :  แบบสอบถามนี้ทําขึ้นเพื่อถามเกี่ยวกับกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ ของทาน   
                    กรุณาอานขอความแตละขอ  และทําเครื่องหมาย   ลงในชองวาง ตามที่ทานเห็นวา 

      ตรงกับ เทคนิคการเรียนของทานมากที่สุด  
 

ขอ 
 

   
 

 
 


 กลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ 

บอยมาก

5 

บอยพอ 
สมควร

4 

บางครั้ง
บางคราว

3

นานๆ
คร้ัง

2

ไม
เคย
1 

  

 

     
1. 

กลยุทธดานการจํา
ขาพเจาใชวิธีจําศัพทภาษาอังกฤษ  โดยการ
จําเปนกลุมๆ เชน กลุมเสื้อผา  กลุมอาหาร

2. ขาพเจาจําเนื้อหาใหมโดยการเชื่อมโยง
เนื้อหาใหมกับความรูเดิมที่ขาพเจามีอยู 

     

3. ขาพเจาจําศัพทโดยวิธีนําศัพทใหมไปใช
แตงประโยค


 

     

4. ขาพเจาจําเรื่องท่ีอานโดยการสรางภาพหรือ
จินตนาการ 

     

5. ขาพเจาใชแผนภูมิในการจําประเด็นที่สําคัญ
เกี่ยวกับภาษาองักฤษ 

     

6. ขาพเจาทบทวนสิ่งท่ีเรียนมาแลวกอนเริ่ม
เรียนบทเรียนใหม 

     

7. ขาพเจาจําศัพทใหมหรือสํานวน
ภาษาอังกฤษโดยเชื่อมโยงกับทาทาง 

 

     

หรือความรูสึกท่ีเกี่ยวของกับศัพทหรือ
สํานวนนั้น

8. ขาพเจาสามารถจําแหลงท่ีขาพเจาพบ 
สํานวนนั้น เชน จากหนังสือ บอรดฯลฯ 

     

9. กลยุทธทางปญญา 
ขาพเจาชอบพูดสํานวนภาษาองักฤษ 
โดยเลียนแบบเจาของภาษา 
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ข เ
บ

บ
2

ไ
อ ทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ 

บอยมาก 
 

5 

อยพอ 
สมควร 

4 

บางครั้ง
างคราว 

3 

นานๆ
คร้ัง 

 

ม
เคย 
1 

10. ขาพเจาฝกพูดหรือเขียนสํานวน
ภาษาอังกฤษเสมอๆ เพื่อปรับปรุง 
การพูดและการเขียน 

     

11 ขาพเจาพยายามเขาใจสิ่งท่ีขาพเจาฟงหรือ
อานเปนภาษาอังกฤษ โดยไมแปลเปนไทย
คําตอคํา 

     

12. ขาพเจาอานชื่อเรื่อง หวัขอยอย หรือ
บทสรุปกอนอานเนื้อเรือ่งท้ังหมด 

     

13. ขาพเจาดูภาพหรือแผนภมูิกอนอาน
ขอความทั้งหมด 

     

14. ขาพเจาใชกฎไวยากรณเพื่อชวยวิเคราะห
ความหมายประโยคที่เขาใจยาก 

     

15. ขาพเจาพยายามฝกใชภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร โดยการฟงขาวภาษาอังกฤษ 

     

16. ขาพเจาประยุกตใชกฎไวยากรณเพื่อ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ
ใหมท่ีตางจากเดิม 

     

17. ขาพเจาวิเคราะหโครงสรางคํา หรือ
โครงสรางประโยคเพื่อชวยใหเขาใจ
ขอความที่ยาก 

     

18. ขาพเจาเปรียบเทียบขอคลายคลึงและ 
ขอแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับ
ภาษาไทย 

     

19. ขาพเจาจดบันทึกยอๆ หรือใจความสําคัญที่
ฟง หรืออานภาษาอังกฤษ 

     

21. กลยุทธการใชขอมูลชดเชย 
ขาพเจาใชคําช้ีแนะ เชน for instance, in 
conclusion เพื่อชวยจับใจความสิ่งท่ีอาน 
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ขอ การเรียนภาษาอังกฤษ 
บอย
มาก 

5 

บอยพอ 
สมควร 

4 

บางครั้ง
บางคราว 

3 

นานๆ
คร้ัง 

2 

ไม
เคย 
1 

22. ขาพเจาอาศัยทาทาง สีหนา น้ําเสียงของ
เจาของภาษาเพื่อชวยในการเขาใจสิ่งท่ี 
เขาพูด 

     

23. ขาพเจาใชสํานวนไทยหรอืทาทางใน
บางครั้งเมื่อขาพเจาไมรูคําหรอืสํานวน
ภาษาอังกฤษ 

     

24. ขาพเจาขอรองใหอาจารยแปลศัพท
ภาษาอังกฤษบางคําท่ียากเพือ่ชวยใหอาน
เรือ่งเขาใจขึ้น 

     

25. ขาพเจา ใชคํางายๆ เพื่อชวยอธิบายศัพท
เฉพาะในภาษาอังกฤษที่ขาพเจาไมรู 

     

26. ขาพเจาจะนําการสนทนาภาษาอังกฤษในหัว
เรื่องท่ีขาพเจารูศัพทและมีความรูเรือ่งนั้นด ี

     

27. ขาพเจาใชคําพองความหมาย (synonyms) 
หรือ วลี (Phrase) เพื่ออธิบายคําศัพทท่ี
ขาพเจาไมรู 

     

 
28. 

กลยุทธดานอภปิญญา 
ขาพเจาใหความสนใจตอโครงเรื่องตัวละคร
เอกเมื่ออานนิยายภาษาอังกฤษ 

     

29. ขาพเจาพูดภาษาอังกฤษในใจกอนจะพูดจริง      
30. ขาพเจาปรึกษาปญหาภาษาอังกฤษกับครู 

และเพื่อน 
     

31. ขาพเจามีสมุดโนตเลมเล็กไวจดศัพทหรือ
สํานวนภาษาองักฤษที่นาสนใจ 

     

32. ขาพเจามีเปาหมายชัดเจนในการเรียน 
ภาษาอังกฤษ 

     

33. ขาพเจาจัดแบงเวลาฝกฝนทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
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ขอ เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ 
บอย
มาก 

5 

บอยพอ 
สมควร 

4 

บางครั้ง
บางคราว 

3 

นานๆ
คร้ัง 

2 

ไม
เคย 
1 

34. ขาพเจาฝกคิดคําพูดเปนภาษาอังกฤษ      
35. ขาพเจาพยายามใชภาษาอังกฤษทุกครั้งท่ีมี

โอกาส 
     

36. ขาพเจาบันทึกความกาวหนา ขอดี 
ความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษของ
ขาพเจา 

     

 
37. 

กลยุทธดานจิตพิสัย 
เมื่อขาพเจารูสึกกลัวการเรียนภาษาอังกฤษ 
ขาพเจาจะผอนคลายความวิตกกังวล โดย
การหายใจลึก ๆ หรือทําสมาธิ 

     

38. ขาพเจาเปดเพลงเบา ๆ เมื่ออานภาษาอังกฤษ      
39. เมื่อขาพเจารูสึกเบื่อวิชาภาษาอังกฤษ  

ขาพเจาจะอานเรื่องขําขันหรือการตูน
ภาษาอังกฤษแทน 

     

40. ขาพเจาพยายามใชภาษาอังกฤษในหองเรียน  
แมวาขาพเจาพูดภาษาอังกฤษไมคลอง 

     

41. ขาพเจาใหรางวัลแกตนเองเมื่อขาพเจาทํา
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไดดี 

     

42. ขาพเจาแกลงทําหัวเราะเมื่อขาพเจาประหมา
ในการใชภาษาอังกฤษ 

     

43. ขาพเจาจดบันทึกกิจกรรมการฝก
ภาษาอังกฤษอยางสม่ําเสมอ 

     

44. ขาพเจาชอบคุยเกี่ยวกับการเรียน
ภาษาอังกฤษกบัผูอื่น 

     

 
45. 

กลยุทธทางสังคม 
เมื่อฟงภาษาอังกฤษที่อาจารยพูดไมทัน 
ขาพเจาขอรองใหอาจารยพูดชาลง  
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ขอ กลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ 
บอยมาก 

 
5 

บอยพอ 
สมควร 

4 

บางครั้ง
บางคราว 

3 

นานๆ
คร้ัง 

2 

ไม
เคย 
1 

46. ขาพเจาขอรองใหอาจารยหรือเพื่อนแก
ขอผิดพลาดในภาษาอังกฤษของขาพเจา 

     

47. ขาพเจาทํากิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษ 
กับกลุมเพื่อน 

     

48. ขาพเจาขอคําแนะนําในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษจากผูท่ีมีความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ 

     

49. ขาพเจาพยายามเรียนรูวัฒนธรรมของ
ชาวตางชาติ 

     

50. เมื่อขาพเจาพูดภาษาอังกฤษ ขาพเจา
พยายาม 
รับรูความรูสึกและความคิดของบุคคลที่
ขาพเจา 
พูดดวย 
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ตอนที่ 4 
  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูภาษาอังกฤษ 
คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเขยีนเครื่องหมายถูก   ลงในชองที่แสดงถึงความรูสึกเกี่ยวกับการเรียน 
                วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ระดับการปฏบิัติของคร ู
ขอท่ี ขอความ มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

 
ปาน 
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

 
1. 

การติดตอสื่อสาร 
 ครูสงเสริมใหนักเรียนจัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ 

     

2. ครูพูดกับนักเรียนดวยภาษาทีเ่ขาใจงาย
และชัดเจนในขณะที่สอนนกัเรียน 
ในชั้นเรยีน 

     

3. ครูสนใจรับฟงขอคิดเห็นนกัเรียนสวน
ใหญในการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร  
เพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหาวชิา
ภาษาอังกฤษ 

     

 
4. 

การวางแผนและการเตรียมการสอน 
ครูมีความรูเร่ืองเนื้อหาเกี่ยวกับวิชา 
ที่สอนเปนอยางดี 

     

   5. ครูบอกจุดประสงค  ทบทวนเนื้อหาเดิม 
สรุปบทเรียนและวัดประเมินผล  
หลังการสอนทุกครั้ง 

     

6. ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนเมื่อเห็น
นักเรียนไมเขาใจ 
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ระดับการปฏบิัติของคร ู
ขอท่ี ขอความ มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

 
ปาน 
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

7. ครูเตรียมสื่อการสอน  จัดกิจกรรมตางๆ 
ทุกบทเรียน 

     

 
  8. 

การอธิบาย การสาธิตและการใชสื่อการสอน 
ครูใชวิธีการอธิบาย  การสาธิตและการใช
ส่ือการสอนที่มีความหมาย  นาสนใจและ
เหมาะสม 

     

9. ครูใชเทคนิคการอธิบาย การสาธิต และ
การใชส่ือการสอนอยางหลากหลาย 

     

10. ครูใชรูปภาพ อุปกรณ ของจริง  
ส่ือส่ิงพิมพ เทป วิดีโอ และสื่อการสอน
ตางๆประกอบการสอน อธิบายศัพท 
เนื้อหาใหเขาใจงายขึ้น 

     

 
11. 

การถามคําถาม 
ครูใชคําถามที่เหมาะสมกับความรู 
ความสามารถของนักเรียนและถาม 
อยางทั่วถึง   

    

12. คําถามครูกระตุนใหนักเรยีน คิดหา 
เหตุผลในการตอบ 

     

13. ครูใหกําลังใจหรือแกไขคําตอบ 
ใหเหมาะสมหากนักเรยีนตอบไมถูกตอง      

 
  14. 

การมอบหมายงาน 
งานที่ครูมอบหมายสอดคลองกับเนื้อหา 
ที่สอน 

     

15. งานที่ครูมอบหมายนาสนใจและทาทาย
ความสามารถของนักเรียน 

     

16. ครูอธิบายวิธีการทํางานใหเขาใจและ 
ชัดเจน 
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ระดับการปฏบิัติของคร ู
ขอท่ี ขอความ มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

 
ปาน 
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

 
17. 

การจัดการภายในหองเรียน  
ครูสนใจพฤติกรรมที่นักเรียนทุกคนใน
หองเรียนแสดงออก 

     

18. ครูสามารถควบคุมพฤติกรรมที่เปนปญหา
ของนักเรียนได 

     

19. ครูแกไขพฤตกิรรมของนักเรียนที่เปน
ปญหา  โดยการพบปะสวนตวัและ 
ใหคําปรึกษา 

     

 
20. 

การจูงใจและเสริมแรง 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนที่ทาทายเพื่อจูงใจ
ใหนกัเรียนบรรลุเปาหมาย 

     

21 
 

ครูใหนักเรียนรวมกําหนดเปาหมาย 
ในการเรยีนการสอน 

     

22. ครูใหกําลังใจนักเรียนที่มีปญหาใน 
การเรียนการสอน 

     

23. ครูยกยอง ชมเชยนักเรยีนอยางสม่ําเสมอ      
 
 

24. 

การใหขอมูลปอนกลับและการแกไข 
ใหถูกตอง 
ครูบอกใหนกัเรียนแกไขหรอืปรับปรุง 
การปฏิบัติใหถูกตองทันทีหลังจากที่ครู
ตรวจงานหรือหลังจากที่นกัเรียนตอบ 
คําถาม 

     

25. ครูอธิบายเพิ่มเติมเปนรายบุคคล 
หากนกัเรียนไมเขาใจ 

     

26. ครูแจงใหนักเรียนทราบผลการปฏิบัติงาน
พรอมทั้งใหคาํติชม 
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ระดับการปฏบิัติของคร ู
ขอท่ี ขอความ มาก 

ท่ีสุด มาก ปาน 
กลาง นอย นอย

ท่ีสุด 
 

27. 
การประเมินผลการเรียน 
ครูทดสอบกอนเรียนเพื่อตรวจสอบ 
ความรูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 

     

28. ระหวางการเรยีนและหลังจาก 
จบการเรียน  ครูทดสอบความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่สอน 

     

29. ครูใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย เชน 
ใชคําถาม แบบทดสอบ และวิธีการอื่นๆ  

    

30. ครูแจงผลการทดสอบ หรือผลการเรียน
ใหนกัเรียนทราบและชี้ใหเหน็ขอที่มี
ความบกพรองจากที่นกัเรียนทํา
แบบทดสอบ 
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ตอนที่ 5 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียนของทางครอบครัว 

คําชี้แจง  ใหนกัเรียนเขยีนเครื่องหมายถูก   ลงในชองที่แสดงถึงความรูสึกเกี่ยวกับการสงเสริม 
                การเรียนของทางครอบครัว 

 
ระดับความปฏิบัต ิ

ขอท่ี ขอความ เห็นดวย 
อยางยิ่ง 
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 
 

1. 
สงเสริมกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน 
ผูปกครองสนับสนุนใหขาพเจา 
เรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ 

     

2. ผูปกครองสนับสนุนใหขาพเจา 
มีเพื่อนชาวตางชาติ 

     

3. ผูปกครองสนับสนุนใหขาพเจาเขา
รวมกิจกรรมของชมรมหรอืสมาคม
เพื่อฝกฝนการใชภาษาองักฤษ 

     

4. ผูปกครองขาพเจาไมสนับสนุนให
ไปเรียนเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

     

5. ผูปกครองสนใจรับนักเรียนตางชาติ
ท่ีเปนเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนใหมา
อยูท่ีบานเพื่อใหขาพเจามีโอกาสฝก
ภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 

     

6. ผูปกครองสนับสนุนใหขาพเจา 
อานการตูนหรอืนิยายภาษาอังกฤษ 

     

7. ผูปกครองสนับสนุนใหขาพเจา 
เลนอินเตอรเนต็เพื่อฝกภาษาองักฤษ 

     

8. ผูปกครองแนะนําใหขาพเจาอบรม
ภาษาอังกฤษระยะสั้น 
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ระดับความคดิเห็น 
ขอท่ี ขอความ เห็นดวย 

อยางยิ่ง 
เห็น
ดวย 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

     
    9. 

สงเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ผูปกครองแนะนําใหขาพเจาเห็น
ประโยชนของการเรียนวิชาภาษา 

     

10. เมื่อมีปญหาการเรียนภาษาอังกฤษ
ขาพเจาสามารถปรึกษากับ
ผูปกครองได 

     

11. ขาพเจาใชเวลาวางสวนใหญใน
การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษดวย
ตนเอง 

     

12. ผูปกครองสนับสนุนใหขาพเจา 
ทองคําศัพทภาษาอังกฤษทุกวัน 

     

13. 
 

ผูปกครองไมเคยเสนอแนะและ
วางแผนเกี่ยวกบัการเรียน
ภาษาอังกฤษใหขาพเจา 

     

 
14. 

ดานสื่อ วัสดุอปุกรณภาษาอังกฤษ 
ผูปกครองสนับสนุนใหขาพเจาฟง
วิทยุเทป หรือดูโทรทัศนท่ีมีรายการ
ภาษาอังกฤษ 

     

15. ผูปกครองซื้อหนังสือ, หนังสือพิมพ 
หรือวารสารภาษาอังกฤษใหอาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู 

     

16. ผูปกครองใหเงนิซื้ออุปกรณ 
การเรียนภาษาอังกฤษ 

     

17. ผูปกครองใหขาพเจาดูวิดีโอ วซีีดี  
ท่ีเปนภาษาอังกฤษที่บาน 

     

18. ผูปกครองพาขาพเจาชมภาพยนตร 
ท่ีมีเสียงในฟลม 
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ระดับความคดิเห็น 
ขอท่ี ขอความ เห็นดวย 

อยางยิ่ง 
เห็น
ดวย 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

 
19. 

สงเสริมดานขวญั กําลังใจ 
ผูปกครองพึงพอใจเมื่อขาพเจาพูด
ภาษาอังกฤษได 

     

20. ผูปกครองชมเชยหรือใหรางวลัเมื่อ
ขาพเจาสอบภาษาอังกฤษไดคะแนน
ดี 

     

21. ผูปกครองมักชมเชยเมื่อขาพเจาจํา
ความหมายของคําศัพทตางๆได 

     

22. ผูปกครองสงเสริมใหขาพเจา
ประกวด หรือแขงขันทักษะเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ 

     

23. ผูปกครองมีความชอบภาษาอังกฤษ 
ทําใหขาพเจาชอบเรียนภาษาองักฤษ
ดวย 

     

24. ผูปกครองพอใจ เมื่อขาพเจาฝกรอง
เพลงภาษาอังกฤษ 

     

25. ผูปกครองมักจะตําหนิ เมื่อขาพเจา
สอบไดคะแนนนอยในวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ตอนที่ 6 
แบบสอบถามบรรยากาศทางวิชาการ 

คําชี้แจง  ขอใหนักเรยีนกาเครื่องหมาย  ลงในชองที่แสดงถึงความรูสึกเกี่ยวกับสภาพแวดลอม   
                และบรรยากาศทางวิชาการทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 

ระดับการปฏิบัติของโรงเรียน 
ขอที ่ ขอความ มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

 
ปาน 
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

 
1. 

สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
โรงเรียนรมร่ืนเปนระเบียบสะอาด
และสวยงาม 

     

2. โรงเรียนมีสถานที่ใหนักเรยีนรูสึกมี
ความเปนสวนตัวและสงบ 

     

3. อาคารเรียนและบริเวณมีความ
ปลอดภัย 

     

4. หองเรียนไมเพยีงพอกบัจาํนวน
นักเรียนในชัน้เรียน 

     

5. หองน้ําและทีบ่ริการน้ําดื่มไมสะอาด
และไมเพยีงพอกับความตองการของ
นักเรียน 

     

6. หองเรียนภาษาอังกฤษไมเปนระเบียบ 
สกปรก 

     

7. หองเรียนภาษาอังกฤษมีแสงสวาง 
ไมเพียงพอ 

     

8. หองปฏิบัติการภาษาไมเพียงพอตอ
จํานวนนักเรียนและ เปดใหบริการไม
ทั่วถึง 

     

9. การตกแตงอาคารภาษาอังกฤษ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษทัว่ทั้งอาคาร 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอที ่ ขอความ มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

 
ปาน 
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

10. ขณะที่เรียนมกัมีเสียง และกลิ่น
รบกวน 

     

 
11. 

บรรยากาศทางวิชาการ 
โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนจัด
กิจกรรมภาษาอังกฤษ 

     

12. อาจารยสวนใหญใหความรวมมือ 
เขารวมกิจกรรม 

     

13. นักเรียนสวนใหญใหความรวมมือ
อยางดีในการทํากิจกรรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 

     

14. ภายในหองเรียนมีอุปกรณที่จาํเปน
สําหรับการเรียนการสอนวชิา
ภาษาอังกฤษอยางเหมาะสม 

     

15. โรงเรียนมีหองปฏิบัติการภาษาที่
ทันสมัย 

     

16. อาจารยใชส่ือในการสอนวชิา
ภาษาอังกฤษเปนประจํา 

     

17. หองสมุดมีหนงัสือภาษาอังกฤษที่
ทันสมัยเพยีงพอ 

     

18. หองสมุดมี ส่ือวิดีทัศน เกี่ยวกับการ
เรียนภาษาอังกฤษเพียงพอ 

     

19. หองสมุดมีวิดโีอ  บทสนทนา
ภาษาอังกฤษเพียงพอ 

     

20. หองสมุดมีเทปคาสเส็ท บทสนทนา
ภาษาอังกฤษเพียงพอ 

     

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                        144
       

ระดับความคดิเห็น 
ขอท่ี ขอความ มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

 
ปาน 
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

21. หองสมุดมีหนงัสือพิมพภาษาอังกฤษ
เพียงพอ 

     

22. โรงเรียนมีระบบอินเตอรเนต็ที่
ทันสมัย  

     

23. โรงเรียนจัดการประกวด  การแขงขัน
ทักษะภาษาอังกฤษเปนประจาํทุกป 

     

24. 
 

โรงเรียนจัดพาไปทัศนศึกษานอก
สถานที่เพื่อศึกษาดูงานดาน
ภาษาอังกฤษ 

     

25. ครูผูสอนสวนใหญมอบหมายให
นักเรียนรวมมอืจัดบอรด หรือจัด
นิทรรศการภาษาอังกฤษเปนครั้งคราว 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 
1. รศ. ประสิทธิ์  สุวรรณรักษ ผูเชี่ยวชาญดานการวจิัยและสถิติ 

ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
วุฒิทางการศึกษา (การศึกษามหาบัณฑติ  เอกการอุดมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมติร 
 

2. นายโยธิน  เอื้อพรปญญา       ผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ   
ดํารงตําแหนง  ครู คศ. 2     
โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม  อําเภอเมือง  จงัหวัดบุรีรัมย   
วุฒิทางการศึกษา (การศึกษามหาบัณฑติ  เอกภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

3.นายภาณวุัชร  ปุรณะศิริ ผูเชี่ยวชาญดานการวจิัยและสถิติ  
ดํารงตําแหนง  ครู คศ. 2   
โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม  อําเภอเมือง  จงัหวัดบุรีรัมย   
วุฒิทางการศึกษา (การศึกษามหาบัณฑติ เอกวิจยัการศกึษา)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 
  
  
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมลูและขอความอนุเคราะหขอมูล 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล  นางสาวจิรากลุ  พิพัฒนตันติศักดิ ์
วัน เดือน ปเกดิ  24  ตุลาคม 2505 
สถานที่เกิด  จังหวดับุรีรัมย 
ที่อยู   36/59  อินจันทรณรงค  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  31000 
   โทร : 044-621921 
ที่ทํางาน   โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม  อําเภอเมือง  จงัหวัดบุรีรัมย  31000 
   โทร : 044-611098, 044-612888 
ประวัติการศึกษา         
        พ.ศ. 2517  ช้ันประถมศึกษาปที่ 7   โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห 5  

(ไตรคามสิทธิศิลป)  อําเภอเมือง  จังหวดับรีุรัมย 
        พ.ศ. 2520  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม อําเภอเมือง   

จังหวดับุรีรัมย 
        พ.ศ. 2522  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม  อําเภอเมือง   

จังหวดับุรีรัมย 
        พ.ศ. 2526  สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาอังกฤษ   

วิชาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา  วิทยาลัยครูบุรีรัมย   
อําเภอเมือง  จงัหวัดบุรีรัมย 

        พ.ศ. 2533  เขารวมโครงการ AFS Visiting Teacher Program 
   ณ เมือง Wallingford, Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา 
        พ.ศ. 2544  ศึกษาตอระดบัปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
   บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประวัติการทํางาน   
        พ.ศ. 2527-2530 เขารับราชการครั้งแรก ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3  
     ที่โรงเรียนสตึก  อําเภอสตึก  จังหวดับุรีรัมย 
        พ.ศ. 2530-ปจจุบัน ครู คศ. 2 
   โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  
   (โทร 044-611098-216) 
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