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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาระดับทัศนคติตอการเรียน แรงจูงใจ
ตอการเรียน และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ (2) ศึกษาความสัมพันธระหวางสาม
ปจจัย คือ ปจจัยดานทัศนคติตอการเรียน แรงจูงใจตอการเรียนและพฤติกรรมการเรียน
ภาษาอังกฤษ (3) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารท่ัวไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ไดแก ปจจัยดานทัศนคติ
ตอการเรียน แรงจูงใจตอการเรียน และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กลุมตัวอยางในงานวิจัยน้ีคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ตช้ันปท่ี 1 จํานวน 473 คน โดยใชเครื่องมือวิจัย คือ ขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ัวไป แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณกึ่ง
โครงสราง ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา (1) ระดับทัศนคติ แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจ
ภายนอกโดยรวมของนักศึกษากลุมตัวอยางมีระดับสูง และระดับการใชพฤติกรรมการ
เรียนอยูในระดับปานกลาง (2) จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสามปจจัย 
สรุปไดวา คูปจจัยจํานวน 3 คู มีความสัมพันธกันในระดับสูง สวนอีก 3 คู มีความสัมพันธ
กันในระดับปานกลาง และ (3) จากการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตนท้ัง 3 ตัว คือ 
ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียน ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ัวไป รวมกัน โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุพบวา มี
เพียงปจจัยทัศนคติเทาน้ันท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยางมี
นัยสําคัญท่ี p < .01 สวนอีก 3 ปจจัย มีอิทธิพลทางบวกตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เชนกัน แตอยางไมนัยสําคัญ  
 

คําสําคัญ: ทัศนคติ  แรงจูงใจ  พฤติกรรมการเรียน  
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Abstract 
 This research aims at 1) exploring the levels of attitudes, 
motivation, and English learning behavior, 2) analyzing the relations among 
three factors such as attitudes, motivation, and learning behavior, and 3) 
examining such factors affecting students' academic achievement of English 
for Communication course. Research samples were 473 first-year students 
of Phuket Rajabhat University. The instruments used for data gathering 
were the questionnaire, semi-structured questionnaire, and English for 
General Communication examination. Research findings were as follows: 1) 
the students' attitudes, internal and external motivations were at a high 
level while their learning behavior was at a moderate level, 2) when 
analyzing the relations among three factors, it was found that the relations 
between attitudes and motivation were at a highest level whereas that 
between internal and external motivations were at a lowest level, and 3) 
when examining all three independent variables by means of Multiple 
Regression Analysis, it was found that only attitudes significantly influenced 
students' achievement at p < .01, and the other 3 factors insignificantly 
influenced students' achievement. 
 

Keywords: Attitudes; Motivation; Behavior 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันภาษาอังกฤษไดกลายเปนภาษาราชการในหลายประเทศท่ัวโลก 
และยังเปนภาษาสากลท่ีใชส่ือสารกันในหลากหลายสาขาอาชีพไมวาจะเปน การคา
ระหวางประเทศ การธนาคาร อุตสาหกรรม การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การบันเทิง และการศึกษา (Crytal, 1997) นอกจากน้ี การเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอยางเปนทางการ ในป พ.ศ. 2558 ทําใหภาษาอังกฤษเพ่ิมบทบาท
ความสําคัญมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิก สําหรับประเทศไทยในฐานะ
หน่ึงประเทศสมาชิกจําเปนตองเรงสงเสริมพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของคนใน
ประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสการวาจางและการแขงขันในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะนักศึกษา
หรือบัณฑิตซ่ึงเปนกลุมประชากรหลักท่ีจะออกไปสูตลาดแรงงานในอนาคต 
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 เม่ือกลาวถึงทักษะการใชภาษาอังกฤษของคนไทยเทียบกับประชากรใน
ภูมิภาคอื่นๆหรือแมแตกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกันพบวาอยู
ในระดับท่ีตํ่ามาก และตํ่ากวาประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามซ่ึงเปนประเทศในภูมิภาค
เดียวกัน ในขณะท่ีประชากรสิงคโปรมีระดับทักษะดานภาษาอังกฤษสูงสุดรองลงมาคือ 
ฟลิปปนสและมาเลเซีย ตามลําดับ ท้ังน้ี การจัดอันดับดังกลาวพิจารณาจากรายงานผล
ดัชนีความสามารถดานภาษาอังกฤษ หรือ EF English Proficiency Index (EF EPI, 
2013) ของสถาบันสอนภาษา Education First (EF) ซ่ึงจัดอันดับความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษของแตละประเทศท่ัวโลก นอกจากน้ี จากการเปรียบเทียบผลการสอบ 
TOEFL ของบัณฑิตในประเทศกลุมอาเซียน พบวา บัณฑิตจากประเทศสิงคโปรและ
ฟลิปปนสมีคะแนนเฉล่ียมากกวา 550 คะแนน ในขณะท่ีบัณฑิตจากประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย พมา เวียดนาม และกัมพูชามีผลคะแนนเฉล่ียมากกวา 500 คะแนน สวน
บัณฑิตจากประเทศไทยและลาวมีผลคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา 500 คะแนน (กิตติ ประเสริฐ     
สุขม, 2555) 
 จากปญหาดังกลาวขางตนทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตระหนักถึงปญหา
และความสําคัญในการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พรอมในการเขาสูตลาดแรงงานในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยไดจัดใหรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ัวไปเปนวิชาบังคับเรียนของนักศึกษาทุกสาขาเพ่ือกระตุน
และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 โดยรายวิชาดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผู เรียนฝกทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในระดับพ้ืนฐาน สามารถสรางรูปแบบประโยคในแตละสถานการณท่ี
กําหนด รวมถึงทบทวนความเขาใจโครงสรางทางไวยากรณ อยางไรก็ตาม จาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษดังกลาวของนักศึกษาในปการศึกษา 2556 
พบวา อยูในระดับตํ่ามาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 56.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน (80-100 คะแนน = 2.6%, 75-79 คะแนน = 3.7%, 70-74 คะแนน = 
6.5%, 65-69 คะแนน = 9.6%, 60-64 คะแนน = 16.1%, 55-59 คะแนน = 19.9%, 
50-54 คะแนน = 24.3% และตํ่ากวา 50 คะแนน = 11.8%) หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ 
นักศึกษาไมประสบผลสําเร็จในการเรียนรายวิชาน้ี ดวยเหตุน้ี การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ัวไป จึงเปนส่ิงสําคัญ
ท่ีทางหมวดการศึกษาท่ัวไป และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตควรใหความสําคัญ             
เปนอยางยิ่ง 
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 ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีแตกตางกันอาจมีผลจากหลาย
ปจจัย โดยนักวิจัยหลายทาน ไมวาจะเปน มิตรา อังวัฒนกุล (2540) John & Ehow 
(2011) Walberg (1989) และ Watcharajinda (2009) ไดอธิบายถึงสาเหตุผลการเรียน
ตํ่าของผูเรียนวาเกิดจากปจจัยดานการเรียนการสอน เชน การขาดความพรอมในดาน
ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน ตัวผูสอน ตําราเรียน นอกจากน้ี นุชนาฎ วรยศศรี 
(2544) และ Srikrai (2008) ยังไดเสริมวา นอกจากปจจัยดานการเรียนการสอนแลว 
ปจจัยดานตัวผูเรียน เชน ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียน ถือเปนอีกปจจัย
หลักท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 Gardner (1975) กลาววา ปจจัยดานทัศนคติของผูเรียนมีผลตอความสําเร็จ
ในการเรียนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Ellis (1994) 
and Oller, et al. (1977) ท่ีมองวา ความสําเร็จในการเรียนภาษาเกิดจากทัศนคติของ
ผูเรียนท่ีมีตอภาษา เจาของภาษา และคานิยมทางสังคมตอภาษาน้ัน          อาจสรุปได
วางานวิจัยดังกลาวขางตนตางเห็นพองวา ปจจัยดานทัศนคติมีอิทธิพลเปนอยางมากตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศของผูเรียน  
 นอกจากปจจัยดานทัศนคติของผูเรียนแลว ปจจัยดานแรงจูงใจยังสงอิทธิพล
ตอการเรียนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศเชนกัน ดังตัวอยางงานวิจัยของ 
Reimann (2001) ท่ีกลาววา แรงจูงใจถือเปนกุญแจสําคัญในการสรางความสําเร็จใน
การเรียนภาษา เน่ืองจากแรงจูงใจมีอิทธิพลตอการสรางแรงบันดาลใจในการบรรลุผล
สําเร็จ เชนเดียวกับงานวิจัยของ Sprat et al. (2005) ท่ีอธิบายวา แรงจูงใจเปนปจจัย
สําคัญท่ีสุด ท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการเรียนภาษา คํากลาว
ดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ Broussard & Garrison (2004) และ Nuchnoi 
(2006) ซ่ึงอภิปรายวา ผูเรียนท่ีมีระดับแรงจูงใจสูงในการเรียนภาษาอังกฤษจะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงดวยเชนกัน แรงจูงใจสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
แรงจูงใจภายใน (เกิดจากการกระตุนภายในของบุคคลโดยอาจจะเกิดจากความเช่ือ 
ความสนใจท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง) และแรงจูงใจภายนอก (การกระตุนท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ไมวาจะเปนคะแนน รางวัล หรือปริญญาบัตร) (Petrides, 
2006) จากงานวิจัยของ Yue (2012) และ Marina & Lurdes เผยใหเห็นวา แรงจูงใจ
ท้ังสองประเภทน้ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน แตอยางไรก็ตาม ระดับ
ความแตกตางและทิศทางของอิทธิพลท่ีท้ังสองปจจัยสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ยังคงไมชัดเจน 
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 ปจจัยดานพฤติกรรมของผูเรียนถือเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียน โดยงานวิจัยของ Oxford (1990), O’ Malley (1987) และ 
Wu (2008) ไดศึกษาบทบาทพฤติกรรมการเรียนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศของ
ผูเรียน และไดผลสรุปตรงกันวา พฤติกรรมการเรียนภาษาท่ีเหมาะสมของผูเรียนเปน
ปจจัยสําคัญในการบรรลุเปาหมายในการเรียน นอกจากน้ี ผู เรียนท่ีไมประสบ
ความสําเร็จในการเรียนเกิดจากการไมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียน และเลือก
พฤติกรรมการเรียนท่ีไมเหมาะสมตอตนเอง (O’ Malley, 1987) ในขณะท่ีงานวิจัยของ 
Wu (2008) ยังไดกลาวเพ่ิมเติมวา นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางภาษาสูงมีพฤติกรรม
การเรียนท่ีดีกวาผูเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาตํ่า เน่ืองจากมีกลวิธีการเรียน เชน 
การวางแผนการเรียน การพูดคุยกับเจาของภาษา และหม่ันทบทวนบทเรียนสมํ่าเสมอ 
 จากความสําคัญของปจจัยดังกลาวขางตนท่ีมีผลตอระดับผลการเรียนภาษาท่ี
สองหรือภาษาตางประเทศของผูเรียน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดับทัศนคติ 
แรงจูงใจ (แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก) และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอิทธิพลของปจจัยดานทัศนคติ แรงจูงใจ 
(แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก)  และพฤติกรรมของผูเรียน ท่ีมีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ัวไปของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย   
 1. เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติตอการเรียน แรงจูงใจตอการเรียน (แรงจูงใจ
ภายในและแรงจูงใจภายนอก) และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสามปจจัย คือ ปจจัยดานทัศนคติตอการ
เรียน แรงจูงใจตอการเรียน (แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก) และพฤติกรรมการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารท่ัวไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชั้นปท่ี 1 อันไดแก ปจจัย
ดานทัศนคติตอการเรียน แรงจูงใจตอการเรียน (แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก) 
และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 ผลการวิจัยน้ีนําไปสูความเขาใจถึงระดับทัศนคติ แรงจูงใจ (แรงจูงใจภายใน
และแรงจูงใจภายนอก) และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ตชั้นปท่ี 1  อีกท้ัง เขาใจระดับอิทธิพลของท้ังสามปจจัย อันไดแก ทัศนคติ 
แรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ท่ีมีผลตอระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ัวไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
 ผลการวิจัยดังกลาวยังเปนประโยชนท้ังตอตัวนักศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหมวดศึกษาท่ัวไป และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตใน
การพัฒนาและปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษตอไป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางปจจัยดานทัศนคติตอภาษาอังกฤษ แรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ และพฤติกรรมการเรียน กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ัวไป ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผูวิจัย
กําหนดความสัมพันธตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

พฤติกรรมในการเรียน

ภาษาอังกฤษ 

ทัศนคติตอภาษาอังกฤษ 

แรงจูงใจภายใน 

แรงจูงใจภายนอก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ัวไป ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 
ปการศึกษา 2557 จํานวน 3,080 คน จาก 5 คณะท่ีเปดสอน ไดแก คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 สําหรับกลุมตัวอยางในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามแบบ
ของ Yamane (1973) และคาความคลาดเคล่ือนของการสุมอยูท่ีระดับ 0.05 โดยใชสูตร 
ดังน้ี 

                                              n      =        N 
                                                           1 + Ne2 
 =   355 
 

โดย  n = ขนาดตัวอยางท่ีคํานวณได               N = จํานวนประชากรท่ีทราบคา 
       e = คาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได (0.05) 
 จากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรขางตน สรุปไดวา กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ัวไป ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 2557 
จํานวน 473 คน ซ่ึงมากกวาจํานวนขั้นตํ่าท่ีไดจากการคํานวณตามแบบ Yamane 
หลังจากน้ันผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางตามสัดสวนของแตละคณะ และทําการสุมอยาง
งายตามลําดับ ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 กลุมประชากรและกลุมตัวอยางของงานวิจัย 
 

คณะ จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 422 47 
2. คณะครุศาสตร 617 104 
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 853 102 
4. คณะวิทยาการจัดการ 1045 166 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 143 54 
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2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี คือ 1. ขอสอบและใบงานท่ีใชในการ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2. แบบสอบถาม และ 3. 
แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือตามหลักการท่ีไดมาจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 2.1 ขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
 โดยขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารไดผานการตรวจสอบจากคณาจารยท่ีสอนในรายวิชาดังกลาวแลว และ
ผานการตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมตามวัตถุประสงครายวิชาโดย
ผูเชี่ยวชาญ 
 2.2 แบบสอบถาม 
 แบบสอบถามท่ีใชในงานวิจัยชิ้นน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติในการ
เรียนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียน และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซ่ึงแบงออกเปน 5 สวน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดวย ขอมูลเกี่ยวกับเพศ 
อายุ คณะ และสาขาท่ีเรียนในปจจุบัน ประสบการณเรียนและเดินทางไปตางประเทศ 
และประสบการณการใชภาษาอังกฤษ 
 ตอนท่ี 2 ทัศนคติของนักศึกษาตอภาษาอังกฤษ ประกอบไปดวยขอคําถาม 
21 ขอโดยขอคําถามเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาตอภาษาอังกฤษไดปรับจาก
แบบสอบถามของ Gardner & Lambert (1972) และ Gardner (1985) 
 คําถามมีลักษณะแบบมาตราสวนการประเมินคา (Rating Scale) 6 ระดับ 
ดังน้ี 

  5 = เห็นดวยอยางมาก  
  4 = เห็นดวยมาก   
  3 = เห็นดวยปานกลาง 
  2 = เห็นดวยนอย   
  1 = เห็นดวยนอยท่ีสุด  
  0 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง / ไมจําเปน  
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 ตอนท่ี 3 แรงจูงใจของนักศึกษาตอภาษาอังกฤษ ประกอบไปดวยขอคําถาม 
20 ขอ ซ่ึงเปนคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักศึกษาตอภาษาอังกฤษไดปรับมาจาก 
Gardner & Lambert (1972) และ Gardner (1985) 
 คําถามมีลักษณะแบบมาตราสวนการประเมินคา (Rating Scale) 6 ระดับ 
ดังน้ี 
  5 = เห็นดวยอยางมาก  
  4 = เห็นดวยมาก   
  3 = เห็นดวยปานกลาง 
  2 = เห็นดวยนอย   
  1 = เห็นดวยนอยท่ีสุด  
  0 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง / ไมจําเปน  
 

 ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ หัวขอน้ีประกอบไปดวย 24 
หัวขอ ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ัวไปเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยแบบสอบถามน้ีไดปรับ
ใชมาจากแบบสอบถามของ เบ็ญฮาบัน  (2556) ซ่ึงใช LASSI (Learning and Study 
Strategies for Language Learning) ซ่ึงเปนแนวคิดของ Clair E. Weinstein & 
David R. Palmer (1987) 
 คําถามมีมาตราสวนการประเมินคา (Rating Scale) 6 ระดับ ตามความถี่ของ
พฤติกรรม ดังน้ี  

  5 = เปนประจํา       
  4 = บอยครั้ง   
  3 = บางครั้ง 
  2 = นอยครั้ง          
  1 = แทบจะไมปฏิบัติ        
  0 = ไมเคยปฏิบัติ 
 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดําเนินการใน 2 ลักษณะคือ การ
ตรวจสอบกอนนําไปทดลองใช (pre-test) คือ การตรวจสอบความตรง (validity) และ
การตรวจสอบผลท่ีเกิดขึ้นหลังจากการไปทดลองใชคือ การตรวจสอบความเท่ียง 
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(reliability) (สุวิมล ติรกานันท, 2548) ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
มีดังน้ี 
 1. ความตรง (validity) 
 เพ่ือใหเกิดความแมนยําของเครื่องมือในการวัดส่ิงท่ีตองการจะวัดผล คะแนน
ท่ีไดจากเครื่องมือท่ีมีความตรงสูงสามารถบอกถึงสภาพท่ีแทจริงและพยากรณไดถูกตอง
แมนยํา (สุวิมล ติรกานนท, 2548)แบบสอบถามจึงตองไดรับการตรวจสอบความถูกตอง
ในดานภาษา และเชิงเน้ือหา 
 ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถาม และวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index – IOC) ผูวิจัยจะนํา
แบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยวิธีดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามและวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index--IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาท่ีเกี่ยวของจํานวน 3 ทาน กอนนําไปทดลองใช (pre-test) ผลคะแนนท่ีไดจาก
ผูเชี่ยวชาญพบวาทุกขอคําถามผานเกณฑท่ีกําหนด  
 2. ความเท่ียง (reliability)  
 แบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและไดรับการปรับปรุง
แกไขแลว นําไปทําการทดสอบ (pre-test)  กับนักศึกษาราชภัฏภูเก็ตช้ันปท่ี 2 จํานวน 
60 คน เพ่ือหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยใหนักศึกษาทดลองตอบแบบสอบถาม
และแสดงความคิดเห็น 
 หลังจากน้ัน จึงจะนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแตละตัวแปรควรมีคา ต้ังแต 0.70 ขึ้นไป (Hair, Black, 
Babin, Anderson, & Tatham, 2006; Nunnally, 1978) และคา  Corrected Item-
Total Correlation ของแตละขอคําถามควรมีคา ต้ังแต 0.3 (Field, 2005) หากมีขอ
คําถามใดทําใหคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตํ่ากวา 0.70 และ มีคา Corrected Item-Total 
Correlation ตํ่ากวา 0.3 ตองทําการปรับปรุงแกไขหรือไมก็ตองตัดขอคําถามน้ันท้ิง 
ท้ังน้ี จากการตรวจสอบความเท่ียงสําหรับขอมูลทดลองใช (pre-test) จากผลการ
วิเคราะหความเท่ียงของขอมูลทดลองใช พบวา ผานเกณฑท่ีกําหนด โดยคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟามีคามากกวา 0.70 และคา Corrected Item-Total Correlation ของแตละขอ
คําถามมีคามากกวา 0.3 ดังน้ัน ผูวิจัยไมไดตัดขอคําถามใด ๆ ออก จากการประมวลผล
ทางสถิติ พบวาแบบสอบถามมีระดับความนาเชื่อถือท่ีระดับ .97 
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 2.3 แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) 
 แบบสัมภาษณมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดขอมูลเพ่ิมเติมเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติ 
แรงจูงใจ (แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก) และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา และความสัมพันธระหวางทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยมีขอคําถามปลายเปดขยายประเด็นท่ีครอบคลุมใน
แบบสอบถาม นอกจากน้ี  
 การตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของเน้ือหา (validity) ในแบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสราง ผูวิจัยนํารางแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกตองของเน้ือหา (validity) และไดทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 3.1 การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามในภาคเรียนท่ี 2 ระหวาง
เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน โดยนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 473 คน เตรียมพรอม
ตามหองเรียนท่ีทางผูวิจัยจัดไวให ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางและรับ
แบบสอบถามดวยตนเอง กอนท่ีกลุมตัวอยางเริ่มทําแบบสอบถาม ผูวิจัยทําการแจง
นักศึกษากลุมตัวอยางถึงวัตถุประสงคของงานวิจัยและวัตถุประสงคของแบบสอบถาม 
โดยการทําแบบสอบถามไมมีเวลาจํากัด 
 3.2 การสัมภาษณนักศึกษา 
 หลังจากผู วิจัยทําการวิเคราะหผลการวิจัยเรียบรอยแลว ผู วิจัยติดตอ
สัมภาษณนักศึกษาจํานวน 10 คน ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางท่ีไดคะแนนสอบในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสูงสุดในระดับ 80-100 คะแนน จํานวน 5 คน และกลุม
ตัวอยางท่ีไดคะแนนสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารตํ่ากวา 50 คะแนน 
จํานวน 5 คนโดยกําหนดวันเวลานัดหมายท่ีแนนอนกับกลุมตัวอยาง โดยใชเวลา
สัมภาษณประมาณคนละ 15 นาที ผูวิจัยจดบันทึกและบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณ
กลุมตัวอยาง  
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4. การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
 4.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 
 ขอมูลเชิงปริมาณไดจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม คํานวณคาสถิติดังน้ี 
 - คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช
วิเคราะหผลระดับทัศนคติ แรงจูงใจ (แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก) และ
พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ  
 ใชเกณฑการแปลความหมายของ Best (1970) ดังน้ี 
 คาคะแนนเฉล่ีย   4.49 – 5.00 หมายถึง ระดับสูงมาก 
 คาคะแนนเฉล่ีย   3.50 – 4.49  หมายถึง ระดับสูง 
 คาคะแนนเฉล่ีย   2.50 – 3.49  หมายถึง ระดับปานกลาง 
 คาคะแนนเฉล่ีย   1.50 – 2.49  หมายถึง ระดับตํ่า 
 คาคะแนนเฉล่ีย   0.00 – 1.50  หมายถึง ระดับตํ่ามาก 
 
 - คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) 
ใชวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 3 ปจจัย คือ ทัศนคติ แรงจูงใจ (แรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอก) และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต ชั้นปท่ี 1  

 การแปลความหมายระดับความสัมพันธ ใชเกณฑการแปลคาของ Ratner 
(2011)มีดังน้ี 
 .70 – 1.00  หมายความวา  มีความสัมพันธกันอยางมาก 
 .30 – .70  หมายความวา  มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
 .00 - .30 หมายความวา  มีความสัมพันธกันนอย 
 

 - คาการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (multiple regression) เพ่ือหาอิทธิพลของ
ปจจัยท้ังสาม อันไดแก ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียน ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
 ตัวแปรอิสระของการวิจัยในครั้งน้ีแบงตัวแปรออกเปน 2 กลุมตัวแปร คือ ตัว
แปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยมีรายละเอียดของนิยามเชิงปฏิบัติการและการวัดตัวแปร
ดังน้ี ตัวแปรอิสระของงานวิจัยในครั้งน้ี คือ ปจจัยทัศนคติ แรงจูงใจ (แรงจูงใจภายใน
และแรงจูงใจภายนอก) และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
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ราชภัฏภูเก็ต ตัวแปรตามของการศึกษาครั้งน้ี คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 4.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ 
 ผูวิจัยนําขอมูลสัมภาษณมาวิเคราะหและนําเสนอประกอบขอมูลเชิงปริมาณ
ในการตอบคําถามวิจัย  
 

ผลการวิจัย 
 วัตถุประสงคท่ี 1: ระดับทัศนคติตอการเรียน แรงจูงใจตอการเรียน (แรงจูงใจ
ภายในและแรงจูงใจภายนอก) และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 จากขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับทัศนคติของ
นักศึกษาท่ีมีตอภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดแสดงผลการวิเคราะหระดับทัศนคติของนักศึกษา
กลุมตัวอยางท่ีมีตอภาษาอังกฤษแสดงผลดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ระดับทัศนคติตอภาษาอังกฤษ 
 

ขอ ทัศนคติตอภาษาอังกฤษ x̄ SD ระดับ 
1 ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชกันทั่วโลก 4.66 .58 สูงมาก 
2 การรูภาษาอังกฤษทําใหขาพเจามีมุมมองที่กวางข้ึน 4.07 .73 สูง 
3 การเรียนรูภาษาอังกฤษชวยใหเรียนรูวัฒนธรรมตางๆ 

ของเจาของภาษา 
3.79 .83 สูง 

4 การเรียนภาษาอังกฤษทําใหขาพเจาเขาใจเจาของภาษา
มากย่ิงข้ึน 

3.72 .88 สูง 

5 ขาพเจาอยากไปใชชีวิตในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาหลัก 

3.37 1.31 ปานกลาง 

6 ข า พ เ จ า อ ย าก มี เ พ่ื อ น ต า ง ช า ติ เ พ่ื อ ช ว ย ฝ ก ฝ น
ภาษาอังกฤษ 

3.91 1.79 สูง 

7 ขาพเจามีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 3.68 1.00 สูง 
8 ขาพเจามีความภาคภูมิใจหากไดใชภาษาอังกฤษกับ

ชาวตางชาติ 
3.88 2.12 สูง 

9 การรูภาษาอังกฤษทําใหขาพเจาม่ันใจข้ึนเม่ือสื่อสารกับ
ชาวตางชาติ 

3.82 1.04 สูง 

10 การเรียนรูภาษาอังกฤษมีสวนชวยใหขาพเจาพัฒนา
ตนเองไปสูสังคมโลก 

3.89 .95 สูง 

11 ภาษาอังกฤษจะชวยใหขาพเจามีโอกาสกาวหนาในการ
ทํางานมากข้ึน 

4.19 .89 สูง 
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ตารางที่ 2 (ตอ) ระดับทัศนคติตอภาษาอังกฤษ 
 

ขอ ทัศนคติตอภาษาอังกฤษ x̄ SD ระดับ 
12 ภาษาอังกฤษจะชวยใหขาพเจามีโอกาสกาวหนาใน

การศึกษา 
4.22 .82 สูง 

13 ภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจามีโอกาสไดรับทุนการศึกษา
ตอในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

3.49 1.18 ปานกลาง 

14 ภาษาอังกฤษชวยใหเขาใจการใชเทคโนโลยีประเภท
ตางๆ เชน การอานขอมูลการติดต้ังอุปกรณ 

3.84 .97 สูง 

15 ภาษา อั งกฤษช ว ยข าพ เ จ า ในก ารหาข อ มู ลจาก
แหลงขอมูลตางๆ เชน อินเตอรเน็ต วารสารภาษาอังกฤษ 

3.93 .90 สูง 

16 ข า พ เ จ า รู ข า ว ส า ร ที่ เ กิ ด ข้ึ น ทั่ ว โ ล ก ไ ด โ ด ยผ า น
ภาษาอังกฤษ 

3.28 1.21 ปานกลาง 

17 ภาษาอังกฤษชวยเพ่ิมพูนความรูในสาขาวิชาตางๆ แก
ขาพเจา 

3.86 .88 สูง 

18 ภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจาเดินทางไปทางประเทศได
สะดวกและงายข้ึน 

3.89 1.00 สูง 

19 ภาษาอังกฤษชวยใหไดรับความบันเทิงจากภาพยนตร 
นิตยสารหนังสือพิมพมากย่ิงข้ึน เปนตน 

3.72 .98 สูง 

20 ภาษาอังกฤษชวยสงเสริมความสําเร็จในการติดตอ
คาขายกับเจาของภาษาหรือคนจากประเทศอ่ืนๆ ที่ใช
ภาษาอังกฤษ 

3.83 1.04 สูง 

21 ภาษาอังกฤษชวยใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศใน
ดานตางๆ เชน วิทยาศาสตรเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
เปนตน 

3.92 .96 สูง 

ภาพรวม 3.86 .65 สูง 
 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิจัย พบวาระดับทัศนคติโดยภาพรวมของกลุมตัวอยาง
อยู ในระดับสูง ( x̄ = 3.86) เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทัศนคติ ขอท่ี 1 คือ 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลท่ีใชกันท่ัวโลก มีคาเฉล่ียสูงสุด (x̄ = 4.66) ซ่ึงอยูใน
ระดับสูงมาก ทัศนคติจํานวน 17 ขอ (ขอท่ี 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
17, 18, 19, 20 และ 21) ซ่ึงเปนขอคําถามสวนใหญ มีระดับทัศนคติอยูในระดับสูง และ
จํานวน 3 ขอ มีระดับทัศนคติในระดับปานกลาง คือ ภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจามี

โอกาสไดรับทุนการศึกษาตอในประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร (x̄ = 3.49, ขอ 

13) ขาพเจาอยากไปใชชีวิตในประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก (x̄ = 3.37, ขอ 
5) และขาพเจารูขาวสารท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลกไดโดยผานภาษาอังกฤษ (x̄ = 3.28, ขอ 16) ซ่ึง
เปนขอท่ีมีคาทัศนคติเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 
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 เพ่ือหาระดับแรงจูงใจของนักศึกษาท่ีมีตอภาษาอังกฤษ ขอมูลในตอนท่ี 3 
ของแบบสอบถามไดนํามาวิเคราะห ผลการวิเคราะหสถิติแสดงใหเห็นวา แรงจูงใจของ
นักศึกษาในภาพรวมอยูในระดับสูง ท่ีคาเฉล่ีย 3.76 (S.D.=1.17) และเม่ือแบงขอมูล
แรงจูงใจออกเปน 2 สวน คือ ขอคําถามท่ีแสดงถึงระดับแรงจูงใจภายใน จํานวน 10 ขอ 
(ขอ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 16, 17 และ 18) และขอคําถามท่ีแสดงถึงระดับแรงจูงใจ
ภายนอกจํานวน 10 ขอ (ขอ 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 19 และ 20) ผลวิจัยแสดง
ดังตารางท่ี 3 และ 4 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 3 ระดับแรงจูงใจภายในตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

ขอ แรงจูงใจภายในตอภาษาอังกฤษ x̄ SD      ระดับ 
1 การเรียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับขาพเจาเพราะทํา

ใหขาพเจาเขาใจวัฒนธรรมและประเพณีของเจาของ
ภาษา 

3.83 1.48 สูง 

2 การเรียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับขาพเจาเพราะทํา
ใหขาพเจาเขาใจนิทานและวรรณกรรมภาษาอังกฤษได 

3.56 .98 สูง 

3 การเรียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับขาพเจาเพราะทํา
ใหขาพเจาสามารถเขารวมกิจกรรมกับกลุมคนที่พูด
ภาษาอังกฤษได 

3.90 1.13 สูง 

7 การเรียนภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจาเขาใจการดําเนิน
ชีวิตและการใชชีวิตของเจาของภาษามากย่ิงข้ึน 

3.81 .91 สูง 

8 การเรียนภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจามีเพ่ือนตางชาติ 3.37 1.08 ปานกลาง 
9 การเรียนภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจาเขาหาคนตางชาติ

และเรียนรูคุณคาและความเชื่อพวกเขาได 
3.64 1.70 สูง 

13 การเรียนภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจาเปนคนที่ยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกตางและเปนมิตรเชนคนตางชาติ 

3.68 .96 สูง 

16 ชาวอเมริกันและชาวอังกฤษ เปนคนที่ใจดีและมีความสุข 3.47 .99 ปานกลาง 
17 ข า พ เ จ า มี ค ว ามสุ ข ใ นก าร ดูข า ว แล ะภาพยน ตร

ภาษาอังกฤษ 
3.39 1.11 ปานกลาง 

18 ข าพ เจ า มีค วามสุข ในการอ านหนั งสื อ  บทความ 
หนังสือพิมพ และนิตยสารภาษาอังกฤษ 

3.19 1.16 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.58 1.15 สูง 
 

 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ระดับแรงจูงใจภายในของ
นักศึกษาตอภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยูในระดับสูง (x̅ = 3.58) เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา แรงจูงใจจํานวน 6 ขอ จากท้ังหมด 10 ขอ (ขอท่ี 1, 2, 3, 7, 9 และ 13) มี
คาเฉล่ียแรงจูงใจภายในในระดับสูง โดยแรงจูงใจขอท่ี 3 คือ การเรียนภาษาอังกฤษมี
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ความสําคัญกับขาพเจาเพราะทําใหขาพเจาสามารถเขารวมกิจกรรมกับกลุมคนท่ีพูด
ภาษาอังกฤษได มีคาเฉ ล่ียสูงสุด ( x̅ = 3.90) รองลงมาตามลําดับคือ การเรียน
ภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับขาพเจาเพราะทําใหขาพเจาเขาใจวัฒนธรรมและประเพณี
ของเจาของภาษา (x̅ = 3.83, ขอ 1) การเรียนภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจาเขาใจการ

ดําเนินชีวิตและการใชชีวิตของเจาของภาษามากยิ่งขึ้น (x̅ = 3.81, ขอ 7)  การเรียน
ภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจาเปนคนท่ียอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตางและเปนมิตรเชนคน
ตางชาติ ( x̅ = 3.68, ขอ 13) การเรียนภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจาเขาหาคนตางชาติ

และเรียนรูคุณคาและความเชื่อพวกเขาได ( x̅ = 3.64, ขอ 9) และการเรียนภาษาอังกฤษ
มีความสําคัญกับขาพเจาเพราะทําใหขาพเจาเขาใจนิทานและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
ได ( x̅ = 3.56, ขอ 2)  
 สวนอีก 4 ขอ คือ ชาวอเมริกันและชาวอังกฤษ เปนคนท่ีใจดีและมีความสุข 
(x̅ = 3.47, ขอ 16) ขาพเจามีความสุขในการดูขาวและภาพยนตรภาษาอังกฤษ (x̅ = 

3.39, ขอ 17) การเรียนภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจามีเพ่ือนตางชาติ (x̅ = 3.37, ขอ 8) 
และขาพเจามีความสุขในการอานหนังสือ บทความ หนังสือพิมพ และนิตยสาร
ภาษาอังกฤษ (x̅ = 3.19, ขอ 18) มีแรงจูงใจท่ีระดับปานกลาง โดยขอท่ี 18 มีคาเฉล่ีย
แรงจูงภายในตํ่าท่ีสุด 
 ระดับแรงจูงใจภายนอกของนักศึกษาสามารถวิเคราะหไดจากขอคําถามใน
แบบสอบถามจํานวน 10 ขอ (ขอ 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 19 และ 20) ผลวิจัย
แสดงดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 ระดับแรงจูงใจภายนอกตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

ขอ แรงจูงใจภายนอกตอภาษาอังกฤษ x̄ SD ระดับ 

4 การเรียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับขาพเจาเพราะทํา
ใหขาพเจาไดงานดีๆ ทําในอนาคต 

4.10 .90 สูง 

5 การเรียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับขาพเจาเพราะ
ขาพเจาจะตองการไดเกรดดี 

4.15 .91 สูง 

6 การเรียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับขาพเจาเพราะ
ภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจามีความรูมากข้ึน 

3.98 .95 สูง 

10 การเรียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับขาพเจาเพราะทํา
ใหขาพเจาจะไดรับการยอมรับมากข้ึนถามีความรูดาน
ภาษาตางประเทศ 

3.87 2.14 สูง 

11 การเรียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับขาพเจาเพราะ
ภาษาอังกฤษจะชวยขาพเจาในการศึกษาตอ 

3.85 .96 สูง 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) ระดับแรงจูงใจภายนอกตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

ขอ แรงจูงใจภายนอกตอภาษาอังกฤษ x̄ SD ระดับ 

12 การเรียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับขาพเจาเพราะทํา
ใหขาพเจาสามารถสืบคนขอมูลและสื่อตางๆ ที่ เปน
ภาษาอังกฤษได 

3.88 .90 สูง 

14 การเรียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญเพราะจะชวย
ขาพเจาเม่ือเดินทางไปเที่ยวตางประเทศ 

3.94 2.12 สูง 

15 การเรยีนภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับขาพเจาเพราะจะ
ชวยใหขาพเจาประสบความสําเร็จในการเรียน 

3.91 .90 สูง 

19 ขาพเจาขยันเรียนภาษาอังกฤษเพราะขาพเจาอยากจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

3.73 1.05 สูง 

20 ขาพเจาขยันเรียนภาษาอังกฤษเพราะเปนสิ่งสําคัญตอ
การสื่อสาร 

3.90 1.00 สูง 

ภาพรวม 3.93 1.18 สูง 
 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ระดับแรงจูงใจภายนอกของ

นักศึกษาตอภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยูในระดับสูง   (x̅ = 3.93) และเม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา แรงจูงใจทุกขอ มีคาเฉล่ียแรงจูงใจภายนอกในระดับสูงท้ังหมด โดย
แรงจูงใจขอท่ี 5 คือ การเรียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับขาพเจาเพราะขาพเจา
จะตองการไดเกรดดี ไดมีคาเฉล่ียสูงสุด (x̅ = 4.15) รองลงมา คือ การเรียนภาษาอังกฤษ

มีความสําคัญกับขาพเจาเพราะทําใหขาพเจาไดงานดีๆ ทําในอนาคต (x̅ = 4.10, ขอ 4) 
การเรียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับขาพเจาเพราะภาษาอังกฤษชวยใหขาพเจามี
ความรูมากขึ้น (x̅ = 3.98, ขอ 6) การเรียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญเพราะจะชวย

ขาพเจาเม่ือเดินทางไปเท่ียวตางประเทศ (x̅ = 3.94, ขอ 14) การเรียนภาษาอังกฤษมี
ความสําคัญกับขาพเจาเพราะจะชวยใหขาพเจาประสบความสําเร็จในการเรียน (x̅ = 

3.91, ขอ 15) ขาพเจาขยันเรียนภาษาอังกฤษเพราะเปนส่ิงสําคัญตอการส่ือสาร (x̅ = 
3.90, ขอ 20) การเรียนภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับขาพเจาเพราะทําใหขาพเจา
สามารถสืบคนขอมูลและส่ือตางๆ ท่ีเปนภาษาอังกฤษได (x̅ = 3.88, ขอ 12) การเรียน
ภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับขาพเจาเพราะทําใหขาพเจาจะไดรับการยอมรับมากขึ้นถา
มีความรูดานภาษาตางประเทศ ได (x̅ = 3.87, ขอ 10) การเรียนภาษาอังกฤษมี

ความสําคัญกับขาพเจาเพราะภาษาอังกฤษจะชวยขาพเจาในการศึกษาตอ (x̅ = 3.85, 
ขอ 11) และขอคําถามท่ี 19 คือ ขาพเจาขยันเรียนภาษาอังกฤษเพราะขาพเจาอยากจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด (x̅ = 3.73) 
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 แบบสอบถามตอนท่ี 4 ใชวิเคราะหเพ่ือพิจารณาระดับพฤติกรรมการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมของนักศึกษาท่ี
มีตอภาษาอังกฤษแสดงผลดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 ระดับพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

ขอ พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ x̄ SD ระดับการใช 

1 ขาพเจาวางแผนการเรียนภาษาอังกฤษ เชน ทําตารางอานหนังสือ ทํา
รายงานหรือทําการบานภาษาอังกฤษในแตละวันและไดทําตามนั้น 

2.84 1.22 ปานกลาง 

2 ขาพเจาฝกฝนการสรางสมาธิในการเรียนภาษาอังกฤษ 2.81 1.25 ปานกลาง 
3 ขาพเจาเตรียมตัวกอนเขาเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เชน คําศัพท อาน

บทเรียนลวงหนา 
2.73 1.17 ปานกลาง 

4 ขาพเจามีความกระตือรือรนเม่ือถึงเวลาเรียนภาษาอังกฤษ 3.30 1.06 ปานกลาง 
5 ขาพเจาเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกครั้ง 3.91 .99 สูง 
6 ขาพเจาใหความสนใจและต้ังใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษในขณะที่

อาจารยสอน 
3.77 .93 สูง 

7 ขาพเจาชอบนั่งใกลๆ เพ่ือนที่ต้ังใจเรียน 3.68 1.05 สูง 
8 ขาพเจาจดบันทึกประเด็นที่อาจารยสอน 3.35 1.01 ปานกลาง 
9 ขาพเจามักตอบคําถามในขณะเรียนภาษาอังกฤษ 2.97 1.13 ปานกลาง 
10 ข าพเจ าถามอาจารย ในขณะเรียนทันที เ ม่ือไม เข าใจบทเรียน

ภาษาอังกฤษ 
2.80 1.49 ปานกลาง 

11 ขาพเจาทบทวนบทเรียนภาษาอังกฤษหลังเลิกเรียน 2.59 1.28 ปานกลาง 
12 ขาพเจาทําการบานหรือทํารายงานภาษาอังกฤษดวยตนเอง 3.39 1.13 ปานกลาง 
13 ขาพเจาสงการบานหรือรายงานภาษาอังกฤษตรงเวลาเสมอ 3.80 1.06 สูง 
14 ขาพเจาสรุปประเด็นภาษาอังกฤษที่อาจารยสอนใหเปนคําพูดตนเอง 3.02 1.23 ปานกลาง 
15 ขาพเจาจับกลุมติวบทเรียนภาษาอังกฤษกับเพ่ือนๆ เม่ือใกลสอบ 3.00 1.30 ปานกลาง 
16 ขาพเจาศึกษาหรือคนควาขอมูลเ พ่ิมเติมเ ก่ียวกับภาษาอังกฤษ

นอกเหนือจากที่อาจารยสอน 
2.94 1.33 ปานกลาง 

17 ขาพเจาเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 2.28 1.48 ตํ่า 
18 ขาพเจาทุมเทใหกับการเรียนภาษาอังกฤษ 3.26 2.58 ปานกลาง 
19 ขาพเจาจดบันทึกคําศัพทภาษาอังกฤษ 3.19 1.17 ปานกลาง 
20 ขาพเจาฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะดวยตนเอง 3.01 1.87 ปานกลาง 
21 ขาพเจาฝกออกเสียงภาษาอังกฤษจากสื่อประเภทตางๆ เชน CD หรือ 

เครื่องเลนเทป 
2.16 1.38 ตํ่า 

22 ขาพเจาทองกฎไวยากรณและคําศัพทภาษาอังกฤษ 2.63 1.30 ปานกลาง 
23 ขาพเจาหาเพ่ือนที่เปนชาวตางชาติทางอินเตอรเน็ตเพ่ือฝกใชทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
2.49 1.48 ตํ่า 

24 ขาพเจานําความรูภาษาอังกฤษจากการเรียนไปฝกฝนในชีวิตประจําวัน 3.24 1.23 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.08 .83 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 5 ผลท่ีได พบวา การใชพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษใน
ภาพรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.08) เม่ือพิจารณาในรายขอ 
พฤติกรรมการเรียนจํานวน 4 ขอ จาก 24 ขอ มีการใชในระดับสูง เรียงตามลําดับดังน้ี 
ขาพเจาเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกครั้ง (x̅ = 3.91, ขอ 5) ขาพเจาสงการบานหรือ

รายงานภาษาอังกฤษตรงเวลาเสมอ (x̅ = 3.80, ขอ 13 ) ขาพเจาใหความสนใจและต้ังใจ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษในขณะท่ีอาจารยสอน (x̅ = 3.77, ขอ 6) และขาพเจาชอบน่ัง
ใกลๆ เพ่ือนท่ีต้ังใจเรียน (x̅ = 3.68, ขอ 7) พฤติกรรมสวนใหญจํานวน 17 ขอ มีการใช
ในระดับปานกลาง (ขอท่ี 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 
และ 24) สวนพฤติกรรมการเรียนอีก 3 ขอท่ีเหลือ มีการใชในระดับตํ่า โดยเรียง
ตามลําดับคาเฉล่ียดังน้ี ขาพเจาหาเพ่ือนท่ีเปนชาวตางชาติทางอินเตอรเน็ตเพ่ือฝกใช
ทักษะภาษาอังกฤษ (x̅ = 2.49, ขอ 23) ขาพเจาเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (x̅ = 2.28, ขอ 
17) และขาพเจาฝกออกเสียงภาษาอังกฤษจากส่ือประเภทตางๆ เชน CD หรือ เครื่อง

เลนเทป (x̅ = 2.26, ขอ 21) มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 
 ผูวิจัยทําการแยกขอคําถามท่ีเปนพฤติกรรมการเรียนภายนอกและภายในช้ัน
เรียนออกจากกัน โดยมีขอคําถามท่ีเปนพฤติกรรมเรียนภายในชั้นเรียนจํานวน 9 ขอ คือ 
ขอท่ี 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 สวนขอคําถามท่ีเหลือเปนลักษณะพฤติกรรมการ
เรียนภายนอกช้ันเรียนท้ังส้ิน ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการใชพฤติกรรมการเรียน
ภาษาอังกฤษท้ังสองรูปแบบ พบวา พฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษภายในช้ันเรียน
และนอกช้ันเรียนโดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง และคาเฉล่ียการใช
พฤติกรรมการเรียนภายในช้ันเรียน เทากับ 3.44 คาเฉล่ียการใชพฤติกรรมการเรียน
ภายนอกหองเรียน เทากับ 2.82 และจากผลการวิจัยยังพบวา กลุมตัวอยางใชพฤติกรรม
การเรียนในบริบทหองเรียนมากกวาการใชพฤติกรรมการเรียนนอกหองเรียน  
 วัตถุประสงคท่ี 2: ความสัมพันธระหวางสามปจจัย คือ ปจจัยดานทัศนคติตอ
การเรียนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจตอการเรียนภาษาอังกฤษ (แรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอก) และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต 
 เพ่ือหาคาความสัมพันธระหวางปจจัยทัศนคติ แรงจูงใจ (แรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอก) และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 
2, 3 และ 4 ท่ีไดจากกลุมนักศึกษาตัวอยางไดนํามาวิเคราะหคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน         
ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธของแตละคูปจจัย แสดงดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 ความสัมพันธระหวางปจจัยทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

 

 ทัศนคติ แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจ
ภายนอก 

พฤติกรรมการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

ทัศนคติ 1    
แรงจูงใจภายใน .925** 1   
แรงจูงใจภายนอก .582** .447** 1  

พฤติกรรมการเรียน .785** .743** .493** 1 

** ระดับนัยสําคัญที่ .01 
 

 ผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวา 3 คูปจจัย มีความสัมพันธกันในระดับสูงคือ 
ความสัมพันธระหวางปจจัยทัศนคติและแรงจูงใจภายใน (r= .925, p<.01)  ระหวาง
ปจจัยทัศนคติและพฤติกรรมการเรียน (r= .785, p<.01) และระหวางปจจัยแรงจูงใจ
ภายในและพฤติกรรมการเรียน (r= .743, p<.01) โดยคูปจจัยดานทัศนคติและแรงจูงใจ
ภายใน มีระดับความสัมพันธสูงท่ีสุด 
 สวนคูปจจัยท่ีเหลือ มีความสัมพันธระหวางกันในระดับปานกลาง ซ่ึง
เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี คูปจจัยทัศนคติและแรงจูงใจภายนอก (r= .582, 
p<.01) ปจจัยแรงจูงใจภายนอกและพฤติกรรมการเรียน (r= .493, p<.01) และปจจัย
แรงจงูใจภายในและแรงจูงใจภายนอก (r= .447, p<.01) 
 วัตถุประสงค ท่ี 3:  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ัวไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อันไดแก 
ปจจัยดานทัศนคติตอการเรียน แรงจูงใจตอการเรียน (แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
ภายนอก) และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ 
 เพ่ือหาระดับอิทธิพลของปจจัยทัศนคติ แรงจูงใจ (แรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอก) และพฤติกรรมการเรียน ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ จําเปนท่ีจะตองต้ังสมมติฐานตามกรอบแนวคิดขึ้นมากอน ซ่ึงสมการน้ีคือ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน = 𝜷𝜷0 + 𝜷𝜷1 ทัศนคติ + 𝜷𝜷2 แรงจูงใจภายใน + 𝜷𝜷3 แรงจูงใจภายนอก + 

𝜷𝜷4 พฤติกรรมการเรียน 

 

𝛽𝛽i หมายถึง สัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรแตละตัว 
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 จากน้ันทําการทดสอบสมมติฐานตามแบบท่ีสรางขึ้นจากแนวคิดของงานวิจัย 

โดยใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการ

ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรและการพยากรณผลของตัวแปรตน  

 ผลการทดสอบสมมติฐานสมการขางตน โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุ 

(Multiple Regression Analysis) แสดงดังตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนของปจจัย อันไดแก ทัศนคติ แรงจูงใจ 
และพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

ตัวแปร Unstandardized 
coefficients (b) 

Standardized 
coefficients (B) 

t value p 

ทัศนคติ 4.752*** .543*** 4.050 .000 
แรงจูงใจภายใน .560 .064 .439 .661 
แรงจูงใจภายนอก .435 .048 .407 .681 
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
เรียน 

.210 .024 .312 .755 

n = 473, R2 = .384, F = 49.567, Sig = .000, a = .73 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05; ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01; ***มีนัยสําคัญทางสถิติที่               
ระดับ .001 
 

 เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระทุกตัวรวมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .001              
(p >.001)  โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุ (R2) มีคาเทากับ .384 ซ่ึงแสดงวาตัวแปร
อิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได 38.40% และเม่ือพิจารณาเปน
รายตัวแปรแลว พบวาทัศนคติเปนตัวแปรเดียวท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงในตัวแปร
ตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยเปนอิทธิพลทางบวกตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ มีคาเทากับ .543 ถึงแมอีกสามปจจัย คือ แรงจูงใจภายใน 
แรงจูงใจภายนอก และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ มีคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ
ท่ี .064, .048 และ .024 ตามลําดับ แตผลออกมาวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) 
แสดงวา สามปจจัยขางตนมีผลตอตัวแปรตามนอยถาเทียบกับปจจัยทัศนคติ จึงไม
จําเปนตองนําเขามาใสในสมการพยากรณ 
 สมการพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของโมเดล โดยใช
คะแนนดิบ สามารถเขียนไดดังน้ี 
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Y' (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ) = 4.752 (ทัศนคติ) + .73 
 สามารถพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของโมเดล โดยใช
คะแนนมาตรฐาน สามารถเขียนไดดังน้ี  

X' (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ) = .543 (ทัศนคติ) 
 จากผลขางตน ผูวิจัยต้ังขอสงสัยกับระดับอิทธิพลท่ีแตละปจจัยมีผลตอตัว
แปรตามคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษดังน้ัน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการ
พยากรณอิทธิพลของตัวแปรแตละตัวดวยเชนกันโดยมีรายละเอียดสมการตามแนวคิด
ของวิจัยน้ี ดังน้ี 
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมตัวแปรทัศนคติ สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (p > 
.001)  โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุ (R2 ) มีคาเทากับ .382 ซ่ึงแสดงวาตัวแปร
อิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได 38.20% และปจจัยทัศนคติ
เปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ มีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .618 (p > .001) 
 สําหรับตัวแปรแรงจูงใจภายใน สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (p > 
.001)โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุ (R2 ) มีคาเทากับ .341 ซ่ึงแสดงวาตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได 34.10% ซ่ึงปจจัยแรงจูงใจภายใน
เปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ มีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .584 (p > . 001) 
 โดยภาพรวมตัวแปรแรงจูงใจภายนอกสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (p > 
.001)  โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุ (R2 ) มีคาเทากับ .411 ซ่ึงแสดงวาตัวแปร
อิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได 41.10% ซ่ึงปจจัยแรงจูงใจ
ภายนอกเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ มีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .493 (p > .001) 
 ตัวแปรพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวม สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.001 (p > .001)  โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุ (R2 ) มีคาเทากับ .196 ซ่ึงแสดงวา
ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได 19.60% ซ่ึงปจจัย
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พฤติกรรมเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ มีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .443 (p > .001) 
 

สรุปผลวิจัย อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยสามารถสรุปโดยเรียงลําดับตามวัตถุประสงคการวิจัยดังตอไปน้ี 
ระดับทัศนคติ แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกโดยรวมของนักศึกษากลุมตัวอยางมี
ระดับสูง และระดับการใชพฤติกรรมการเรียนอยูในระดับปานกลาง 
 จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสามปจจัย สรุปไดวา คูปจจัย
จํานวน 3 คู คือ (1) ทัศนคติและแรงจูงใจภายใน (2) ทัศนคติและพฤติกรรมการเรียน 
และ (3) แรงจูงใจภายในและพฤติกรรมการเรียน มีความสัมพันธกันในระดับสูง โดยคู
ความสัมพันธระหวางทัศนคติและแรงจูงใจภายในมีระดับสูงสุด (r= .925, p<.01) สวน
อีก 3 คู คือ (4) ทัศนคติและแรงจูงใจภายนอก (5) แรงจูงใจภายนอกและพฤติกรรมการ
เรียน และ (6) ปจจัยแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก มีความสัมพันธกันในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงคูปจจัยแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกมีคาความสัมพันธกันนอย
ท่ีสุด (r= .447, p<.01) 
 จากการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตนท้ัง 3 ตัว คือ ทัศนคติ แรงจูงใจ และ
พฤติกรรมการเรียน ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ท่ัวไป รวมกัน พบวา มีเพียงปจจัยทัศนคติเทาน้ันท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน อยางมีนัยสําคัญท่ี p < .01 สวนอีก 3 ปจจัย มีอิทธิพลทางบวกตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเชนกัน แตมีอิทธิพลท่ีนอยมากเม่ือเทียบกับปจจัยทัศนคติ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยทําการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย
ดังตอไปน้ี 
 วัตถุประสงคท่ี 1  เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติตอการเรียน แรงจูงใจตอการเรียน 
และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 1. ผลการวิจัยท่ีไดจากแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติตอภาษาอังกฤษพบวา 
ในภาพรวมนักศึกษามีระดับทัศนคติตอภาษาอังกฤษในระดับสูง ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัย ปยนุช (2559) ดีเดน เบ็ญฮาวัน (2556) ท่ีแสดงใหเห็นวานักศึกษาไทยมี
ทัศนคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษในระดับมาก อีกท้ังผลสัมภาษณนักศึกษาจํานวน 10 คน 
(นักศึกษากลุมตัวอยาง 5 คน ท่ีไดคะแนนสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
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สูงสุดในระดับ 80-100 คะแนน และกลุมตัวอยางอีกจํานวน 5 คน ท่ีไดคะแนนสอบใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารตํ่ากวา 50 คะแนน) พบวา นักศึกษาในกลุมคะแนน
สูงท้ังหมดมีทัศนคติดานบวกตอภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาเพียง 25% ในกลุมคะแนนนอย
ท่ีมีทัศนคติดานลบ สวนอีก 75% มีทัศนคติดานบวกตอภาษาอังกฤษ ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก
นักศึกษาสวนใหญยอมรับถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษท่ีมีตอท้ังการเรียน การทํางาน 
และการดําเนินชี วิตในโลกปจจุบัน ซ่ึงสามารถเห็นได ชัดเจนจากขอคําถามใน
แบบสอบถามท่ีวา “ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลท่ีใชกันท่ัวโลก” (x̅ = 4.66) นักศึกษา
ตางเห็นดวยกับขอคําถามน้ีอยูในระดับสูงมาก และขอคําถามอื่นๆ เชน “ภาษาอังกฤษ
จะชวยใหขาพเจามีโอกาสกาวหนาในการศึกษา” และ “ภาษาอังกฤษจะชวยใหขาพเจา

มีโอกาสกาวหนาในการทํางานมากขึ้น” นักศึกษาเห็นดวยมากเปนลําดับท่ี 2 (x̅ = 4.22) 

และ 3 (x̅ = 4.19) ตามลําดับ 
 2. ผลการวิเคราะหระดับแรงจูงใจภายในและภายนอกของนักศึกษา พบวา มี
ระดับสูงท้ังคู ซ่ึงสอดคลองกับหลายงานวิจัย (Narumon, 2013; Hadriana, Mohd, 
Arif Ismail and Mahdum, 2013) 
 นอกจากน้ี ยังพบอีกวา ระดับแรงจูงใจภายนอกของนักศึกษาสูงกวาระดับ
แรงจูงใจภายใน และจากผลการสัมภาษณ โดยใชขอคําถามท่ีวา “แรงจูงใจอะไรท่ีสําคัญ
ท่ีสุดท่ีทําใหนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ” ผลออกมาสอดคลองกับผลท่ีไดแบบสอบถาม
ขางตน คือ นักศึกษาทุกคนไดใหความสําคัญกับแรงจูงใจภายนอกท้ังส้ิน และคําตอบท่ี
นักศึกษาตอบมากท่ีสุด คือ ตองการท่ีจะไดเกรดวิชาภาษาอังกฤษท่ีดี 
 ผลท่ีเกิดขึ้นน้ีอาจอธิบายไดจากปจจัยบังคับจากสังคมในปจจุบัน โดยเห็นได
จากความจริงท่ีวา เน่ืองจากแตละประเทศในภูมิภาคอาเซียนไดรวมกลุมจัดต้ังเปน
ประชาคมขึ้นเพ่ือผลประโยชนท้ังทางดานการเมือง สังคมและเศรษฐกิจทําใหเกิดเสรีใน
การลงทุนและวาจางงานระหวางกลุมประเทศสมาชิก รวมถึงการแขงขันใน
ตลาดแรงงานท่ีสูงขึ้น สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองพัฒนาทักษะและศักยภาพ
แรงงานไทยพรอมสูเวทีการแขงขัน โดยทักษะดานภาษาอังกฤษเปนทักษะหน่ึงท่ีชวย
เพ่ิมระดับศักยภาพการแขงขันของแรงงานไทยใหทัดเทียมประชากรประเทศอื่น ดังน้ัน 
รัฐบาลไทยจึงไดสงเสริมใหทุกหนวยงาน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษามุงเนนใหผูเรียนมี
ทักษะภาษาอังกฤษท่ีดี เพ่ือเตรียมพรอมสูการเปนแรงงานท่ีมีศักยภาพและเปนท่ี
ตองการของตลาดแรงงานโลกในอนาคต  
 จากขอมูลขางตน ทําใหคนไทยถูกบังคับใหเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย ไมวาจะเปน เพ่ือจบการศึกษา เพ่ือใหไดงานท่ีดี เพ่ือใหไดเงินเดือนท่ีสูง หรือ
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เพ่ือเปนท่ียอมรับจากสังคม ซ่ึงจะนําไปสูแรงกระตุนประเภทน้ีเรียกวา แรงจูงใจ
ภายนอก  
 3. เ ม่ือพิจารณาพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา 
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง น่ันหมายถึง นักศึกษา
ปฏิบัติพฤติกรรมการเรียนบางเปนบางครั้ง ซ่ึงสอดคลองกับ Su (2005) ท่ีพบวา 
นักเรียนอาชีวะท่ีไตหวันมีระดับการใชกลวิธีการเรียนหรือพฤติกรรมการเรียนใน
ระดับกลาง  
 นอกจากน้ี จากผลการวิจัย พบวา นักศึกษามีการใชพฤติกรรมดังตอไปน้ี คือ 
การเขาเรียนทุกครั้ง การใหความสนใจและต้ังใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษในขณะท่ีอาจารย
สอน ชอบน่ังใกลๆ เพ่ือนท่ีต้ังใจเรียน และสงการบานหรือรายงานภาษาอังกฤษตรงเวลา
เสมอ ในระดับสูง สวนพฤติกรรมการเรียนอื่นๆ เชน การศึกษาหรือคนควาขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนอกเหนือจากท่ีอาจารยสอน การทบทวนบทเรียน
ภาษาอังกฤษหลังเลิกเรียน และการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ กลับมีระดับการใชปาน
กลางหรือนอยเทาน้ัน จากขอมูลน้ี ช้ีใหเห็นวานักศึกษามีการใชพฤติกรรมการเรียน
ภาษาอังกฤษภายในช้ันเรียนมากกวาการใชพฤติกรรมการเรียนภายนอกช้ันเรียน        
และจากผลการสัมภาษณนักศึกษากลุมตัวอยางพบวา นักศึกษาทุกคนตางเลือกใช
พฤติกรรมการเรียนในบริบทหองเรียนกอนการใชพฤติกรรมการเรียนนอกหองเรียน ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ดีเดน เบ็ญฮาวัน (2556) และ Pengnate (2012)ท่ีพบวา 
นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนเฉพาะภายในหองเรียนมากกวาพฤติกรรมการเรียนนอก
หองเรียน 
 จากขอคําถาม 17 ขอท่ีเปนรูปแบบพฤติกรรมการเรียนภายนอกหองเรียนใน
แบบสอบถาม ตางแสดงใหเห็นถึงรูปแบบกลวิธีท่ีผูเรียนใชในการเรียนรูดวยตนเองท้ังส้ิน 
ไมวาจะเปน การเตรียมตัวกอนเขาเรียนวิชาภาษาอังกฤษ การศึกษาหรือคนควาขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนอกเหนือจากท่ีอาจารยสอน การทบทวนบทเรียน
ภาษาอังกฤษหลังเลิกเรียน แตอยางไรก็ตาม นักศึกษามีระดับการใชการเรียนรูดวย
ตนเองดังกลาว (self-study) ในระดับปานกลางถึงนอยเทาน้ัน ซ่ึงตางจากอีก 7 วิธี ท่ี
เปนรูปแบบการพ่ึงพิงการเรียนในหองเรียนโดยมีอาจารยเปนผูกํากับการเรียนการสอน 
ผลความแตกตางระหวางการใชพฤติกรรมการเรียนภายในและภายนอกหองเรียนของ
นักศึกษา อาจเกิดจากการท่ีผูสอนไมไดสนับสนุนหรือแนะนํานักศึกษาใหมีพฤติกรรม
การเรียนรูดวยตนเองเทาท่ีควร (self-study) จากการสัมภาษณผูสอน แสดงใหเห็นวา 
ผูสอนไมไดมีการผลักดันและสนับสนุนใหนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรูดวยการพ่ึงพา
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ตนเองนอกหองเรียน แตจะเนนการเรียนการสอนในช้ันเรียนเปนสําคัญ โดยมีผูสอน
แสดงบทบาทการสอนและส่ังการ นอกจากน้ี นอยครั้งท่ีผูสอนจะส่ังงานใหนักศึกษาไป
เรียนรูคนควาเน้ือหาดวยตนเองหรือแนะนําวิธีการเรียนรูดวยตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ
และหลากหลาย ซ่ึงสอดคลองกับส่ิงท่ี Lee & Yamaguchi (2007) กลาวไววา ผูสอนมี
บทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสนับสนุนผูเรียนในดานการเรียนรู ซ่ึงรวมไปถึงการเรียนรู
ในช้ันเรียนและการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน Yu (2012) ดวยเหตุน้ี หากผูสอนแสดง
บทบาทการแนะนําหนทางการเรียนรูดวยตนเองภายนอกหองเรียนท่ีหลากหลายแก
นักศึกษา ระดับการใชพฤติกรรมการเรียนภายนอกหองเรียนของนักศึกษานาจะเพ่ิมขึ้น
ตามไปดวย 
 วัตถุประสงคท่ี 2  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสามปจจัย คือ ปจจัยดาน
ทัศนคติตอการเรียน แรงจูงใจตอการเรียน และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
 จากผลการวิจัยความสัมพันธระหวาง 3 ตัวแปรตน คือ ปจจัยทัศนคติ 
แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ แสดงใหเห็น
ถึงความสัมพันธท่ีแตละปจจัยมีตอกันไดอยางชัดเจน โดยความสัมพันธระหวาง 3 คู
ปจจัย คือ ปจจัยทัศนคติและแรงจูงใจภายใน ปจจัยทัศนคติและพฤติกรรมการเรียน 
และปจจัยแรงจูงใจภายในและพฤติกรรมการเรียน มีระดับความสัมพันธกันในระดับสูง  
 สวนคูปจจัยอีก 3 คู มีความสัมพันธระหวางกันในระดับปานกลางเทาน้ัน ซ่ึง
เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี คูปจจัยแรงจูงใจภายนอกและทัศนคติ ปจจัยแรงจูงใจ
ภายนอกและพฤติกรรมการเรียน และปจจัยแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน จาก
ขอมูลน้ี จะเห็นไดวา ทุกคูปจจัยเปนคูความสัมพันธกับปจจัยแรงจูงใจภายนอกท้ังส้ิน ซ่ึง
หมายความวา ปจจัยแรงจูงใจภายนอกมีความเกี่ยวของกับปจจัยทัศนคติ พฤติกรรมการ
เรียน และแรงจูงใจภายใน ในระดับกลางเทาน้ัน หรืออีกนัยหน่ึงคือ แรงกระตุนจากส่ิง
สภาพแวดลอมภายนอก เชน ปริญญาบัตร เกรด รางวัล อาจไมใชส่ิงท่ีเปนตัวการ
เช่ือมโยงท่ีมีผลมากกับการปรับทัศนคติ พฤติกรรมการเรียน และแรงจูงใจภายในของ
กลุมตัวอยาง 
 วัตถุประสงคท่ี 3  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ัวไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อันไดแก 
ปจจัยดานทัศนคติตอการเรียน แรงจูงใจตอการเรียนและพฤติกรรมการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
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 นักวิจัยจํานวนมากท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติ แรงจูงใจภายใน 
แรงจูงใจภายนอก และพฤติกรรมการเรียนท่ีมีตอผลการเรียนภาษาอังกฤษ  (Oller, et 
al., 1977; Manal & MBPsS, 2011; Pengnate, 2012) ต างอภิปรายผลตรงกันว า 
ปจจัยดานทัศนคติ แรงจูงใจภายใน และพฤติกรรมการเรียนตางมีความเช่ือมโยงไปสู
ความสําเร็จในการเรียนภาษา แตปจจัยแรงจูงใจภายนอกกับผลการเรียนกลับมี
ค ว า ม สั ม พั น ธ น อ ย  ( Barron & Harackiewicz, 2001; Marina & Lurdes, 2013) 
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวายังไมมีงานวิจัยใดท่ีศึกษาอิทธิพลของ 4 ปจจัยดังกลาว ท่ีมี
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ รวมกัน 
 การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เ พ่ือหา
อิทธิพลของ 4 ปจจัย (ทัศนคติ แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก และพฤติกรรมการ
เรียน) ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา รวมกัน พบวา ทุก
ปจจัยมีอิทธิพลทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ แตอยางไรก็ตาม มี
เพียงปจจัยทัศนคติท่ีมีผลทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .01 จากผลขางตน แสดงใหเห็นวา ปจจัยทัศนคติมีอิทธิพลมากท่ีสุด
ตอผลการเรียนของนักศึกษา และมากอยางโดดเดนเหนือทุกปจจัยไมวาจะเปนแรงจูงใจ
ภายใน แรงจูงใจภายนอก หรือพฤติกรรมการเรียน สวนแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจ
ภายใน และพฤติกรรมการเรียนกลับมีอิทธิพลนอยตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือเทียบ
กับทัศนคติ ดังท่ี Reid (2003)ไดกลาววา ทัศนคติเปนปจจัยท่ีจําเปนตอผูเรียนท่ีจะสงผล
ตอการแสดงออกทางภาษา และ Fakeye (2010) เห็นพองวา ทัศนคติของผูเรียนเปน
ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมีผลตอการเรียนภาษา   
 จากการใหนิยามของ Montano & Kasprzyk (2008) และ Wenden (1991) 
เห็นไดวา ทัศนคติเปนความเชื่อ ความรูสึกท่ีบุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง ถาบุคคลน้ันมีความ
เช่ือ ความรูสึกทางบวกกับส่ิงใดจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมทางบวกตอส่ิงน้ัน แตหาก
บุคคลน้ันมีความเช่ือ ความรูสึกดานลบแลวก็จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมทางลบตามไป
ดวย อีกท้ัง ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทัศนคติและพฤติกรรมการเรียน
ของงานวิจัยน้ี แสดงใหเห็นวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนในระดับสูง 
ดังน้ัน ทัศนคติเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสามารถสงผลไปสูพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน จึง
ไมนาสงสัยวาทําไมปจจัยทัศนคติจึงมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเดนชัดกวา
ปจจัยพฤติกรรมการเรียนในระดับสูง 
 สําหรับปจจัยแรงจูงใจในการเรียนสามารถเกิดขึ้นไดจากหลายปจจัย ซ่ึง
สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก โดย
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แรงจูงใจภายในเปนแรงจูงใจท่ีเกิดจากการกระตุนจากภายในตัวบุคคลเอง อาจจะเกิด
จากทัศนคติ ความเช่ือ ความสนใจ ความตองการท่ีบุคคลน้ันอยากจะรูส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
(Petrides, 2006) ดังน้ัน ส่ิงกระตุนในการเกิดแรงจูงใจภายในสวนหน่ึงเปนผลมาจาก
ทิศทางของทัศนคติของผูน้ัน อาจพูดไดวาทัศนคติมีผลกระตุนทําใหเกิดแรงจูงใจภายใน 
และจากผลสถิติของงานวิจัยน้ียังพบวาทัศนคติและแรงจูงใจภายในมีความสัมพันธใน
ระดับสูงตอกัน ทัศนคติจึงมีอิทธิพลอยางสูงตอการสรางแรงจูงใจภายในแกผูเรียน หรือ
อาจสรุปไดวา ปจจัยทัศนคติเปนตัวแปรลําดับตนท่ีมีอทิธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เหนือปจจัยแรงจูงใจภายใน 
 สวนแรงจูงใจภายนอกเปนแรงจูงใจท่ีเกิดจากการกระตุนจากสภาพแวดลอม
ภายนอก เชน รางวัล เกรด เกียรติยศ ช่ือเสียง เม่ือบุคคลใดไดรับการกระตุนจากส่ิง
ดังกลาวขางตน จะทําใหบุคคลน้ันแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย (Petrides, 
2006) จากนิยามขางตน ไมสามารถเห็นความเช่ือมโยงระหวางการเกิดของปจจัย
ทัศนคติและแรงจูงใจได อีกท้ังผลความสัมพันธระหวาง 2 ปจจัยน้ี แสดงออกมาในระดับ
ปานกลางเทาน้ัน ดังน้ัน จึงไมสามารถใชความสัมพันธระหวาง 2 ปจจัยน้ีอธิบายการเกิด
ความแตกตางของระดับอิทธิพลท่ีท้ังสองปจจัยสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษได อีกท้ัง
ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจภายนอกท่ีมีตอปจจัยอื่นๆ ไมวาจะเปนทัศนคติ 
แรงจูงใจภายใน และพฤติกรรมการเรียนตางมีคาท่ีไมสูงเชนกัน   
 จากงานวิจัยของ Barron & Harackiewicz (2001) และ Marina & Lurdes 
(2013)พบวาแรงจูงใจภายนอกมีคาความสัมพันธในระดับนอยตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
ซ่ึงสอดคลองกับผลท่ีไดจากการพิสูจนคาสัมประสิทธ์ิโดยการวิเคราะหแบบถดถอยเชิง
พหุในงานวิจัยชิ้นน้ี โดยผูวิจัยทําการวิเคราะหตัวแปรตนแตละตัว (ทัศนคติ แรงจูงใจ
ภายใน แรงจูงใจภายนอก และพฤติกรรมการเรียน) กับตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ แยกกัน พบวา คาสัมประสิทธ์ิซ่ึงเปนคาท่ีบงบอกถึงระดับ
อิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของตัวแปรปจจัยแรงจูงใจภายนอกมีคาตํ่าท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับปจจัยอื่นๆ ไมวาจะเปนปจจัยทัศนคติ พฤติกรรมการเรียนหรือปจจัย
แรงจูงใจภายในซ่ึงเปนปจจัยในกลุมแรงจูงใจเชนเดียวกับแรงจูงใจภายนอก แตกลับมี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงเปนอันดับสองรองจากปจจัยทัศนคติ แตอยางไรก็
ตามคาสัมประสิทธ์ิของปจจัยทัศนคติยังคงแสดงวาปจจัยน้ีมีอิทธิพลท่ีโดดเดนอยางมาก
ตอการเรียนของนักศึกษา ดังน้ัน อาจถูกตองแลวท่ีระดับอิทธิพลของแรงจูงใจภายนอก
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะมีคาท่ีนอย และนอยกวาปจจัยอื่นๆ โดยเฉพาะปจจัยดาน
ทัศนคติ  
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 ขอเสนอแนะ 
 เพ่ือท่ีจะพัฒนาผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต อาจารยผูรับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและผูเกี่ยวของ 
จําเปนท่ีจะตองเนนการปรับทัศนคตินักศึกษาใหอยูในระดับท่ีดีเปนอันดับแรก เน่ืองจาก
ผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงอิทธิพลท่ีปจจัยน้ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษา และการสรางแรงจูงใจภายในและเพ่ิมระดับการใชพฤติกรรมการ
เรียนท่ีเหมาะสมกับผูเรียนก็ถือวาเปนอีกหนทางท่ีดีหนทางหน่ึง แตอยางไรก็ตามผลท่ีได
อาจไมเดนชัดเทากับการพัฒนาทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีตอภาษาอังกฤษ สําหรับ
แรงจูงใจภายนอก อาจถูกมองวาเปนปจจัย ท่ีไมคอยสงผลตอระดับการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามากนัก แตไมไดหมายความวาผูสอนจะละเลยและมองขาม
การพัฒนาแรงจูงใจประเภทน้ีใหแกนักศึกษา แตผลท่ีไดจากงานวิจัยน้ีเพียงแนะนํา
ผูสอนถึงประสิทธิภาพของแตละปจจัยในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียน 
ดังน้ันผูสอนเองจึงมีหนาท่ีหลักในการตัดสินใจเลือกวิธีการพัฒนาผูเรียนตามความ
เหมาะสม 
 อีกท้ังผูสอนในรายวิชาน้ีควรสนับสนุนใหผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูดวย
การพ่ึงพาตนเอง (self-study) มากขึ้น ไมใชเพียงคาดหวังการเรียนรูภายในชั้นเรียนกับ
อาจารยเทาน้ัน นอกจากน้ีผูสอนควรแนะนํารูปแบบการเรียนรูดวยตนเองท่ีหลากหลาย
ใหแกนักศึกษาเพ่ือเปนทางเลือกใหแกนักศึกษา 
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