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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มจีุดประสงคเพื่อ 1. ศึกษาปจจัยจําแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปรญิญาโท 
มหาวิทยาลยันเรศวร 2. สรางสมการจําแนกกลุมการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปรญิญาโท 
มหาวิทยาลยันเรศวร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ  นิสิตระดับปรญิญาโท มหาวิทยาลยันเรศวร  ปการศึกษา 
2555-2557 จํานวน 277 คน แบงเปนนิสิตท่ีสอบผานเกณฑภาษาองักฤษ 89 คนและเปนนสิิตท่ีสอบไมผาน
เกณฑภาษาอังกฤษ 188 คน  ซึ่งไดมาจากวิธีการเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Selection) 
โดยเก็บรวบรวมขอมลูจากการสงแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) ดวย Google Docs ทาง  
E-mail และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ  แบบสอบถามประกอบดวย 7 ปจจัย  
ไดแก  เจตคติตอภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ กลวิธีในการเรยีนภาษาอังกฤษ สาขาที่สําเรจ็
การศึกษาในระดับปรญิญาตรี จํานวนคร้ังท่ีใชในการสอบภาษาอังกฤษ  เวลาท่ีใชในการเรียนภาษาอังกฤษ  และ
คาใชจายในการเรียนภาษาอังกฤษ  ผานการตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน  มีคา
ความสอดคลอง (IOC) ระหวาง  0.60-1.00 วิเคราะหปจจัยสาขาวิชาที่เรียน จํานวนครั้งท่ีใชในการสอบ
ภาษาอังกฤษ เวลาที่ใชในการเรียนภาษาอังกฤษ และคาใชจายในการเรยีนภาษาอังกฤษ โดยใชการวิเคราะห 
ไคสแควร (Chi-Square) และการวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise 
Method) เพื่อวิเคราะหปจจยัเจตคติตอภาษาอังกฤษแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและกลวิธีในการเรยีน
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจยัพบวา 1) นิสิตมีระดับการรับรูดานแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในระดบัมาก มี
ระดับการรับรูดานเจตคติตอภาษาอังกฤษและกลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง นิสติสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรสีาขาภาษาอังกฤษ รอยละ 9 จบ สาขาอ่ืนๆรอยละ 91.00 นิสิตมีจํานวนครั้งท่ีใชใน
การสอบภาษาอังกฤษ 1-7 ครั้งรอยละ 52 และนสิิตมจีํานวนคร้ังท่ีใชในการสอบภาษาอังกฤษมากกวา 7 ครั้ง 
รอยละ 48 นิสิตใชเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษ 1-30 ช่ัวโมง รอยละ 50.4 และนิสติใชเวลาในการเรียน
ภาษาอังกฤษมากกวา 30 ช่ัวโมง รอยละ 49.60 นิสิตเสียคาใชจายในการเรยีนภาษาอังกฤษ 1-3500 บาท    
รอยละ 55.90  และนิสิตเสียคาใชจายในการเรียนภาษาอังกฤษมากกวา3500 บาท รอยละ 44.10 2) ปจจัยที่
สามารถจําแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปรญิญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวรมีจํานวนท้ังหมด 3 
ปจจัย คือ สาขาวิชาท่ีเรยีน เวลาที่ใชในการเรียนภาษาอังกฤษ และเจตคติตอภาษาอังกฤษโดยมีผลการวิจัยดังนี ้

 
          *หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
         **ประจําสาขาวิจยัและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยนเรศวร 
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(2.1) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปรญิญาโท อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 คือ สาขาวิชาที่เรียนและเวลาที่ใชในการเรียนภาษาอังกฤษ (2.2) ปจจัยที่สามารถจําแนกการผาน
เกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวรคอื เจตคติตอภาษาอังกฤษ ซึ่งเขียนเปน
สมการจําแนกกลุมในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังน้ี 
 สมการจําแนกกลุมในรูปคะแนนดิบ 

 Y = -6.853 + 2.004 X 1
  

 สมการจําแนกกลุมในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 ZY  = 1.000 X 1  
 โดยสมการจําแนกประเภทการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัย
นเรศวร  สามารถพยากรณจําแนกประเภทการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตกลุมผานไดถูกตองรอยละ 60.70  
และสามารถจําแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตกลุมไมผานไดถูกตองรอยละ 58 เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมพบวา สมการสามารถจําแนกประเภทไดรอยละ 59.30 
 

คําสําคัญ : ปจจัยจําแนก / การผานเกณฑภาษาอังกฤษ / นิสิตระดบัปริญญาโท 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were 1. to study the factors discriminating English proficiency 
requirements and 2. to formulate the discriminant functions of English proficiency 
requirements of graduate students in Naresuan University. The samples were 277 students 
selected by using a convenience selection by Google Docs viaE-mail. The research instrument 
was a questionnaire. The validity of instrument was verified by five experts, having Item 
Objective Congruence (IOC) ranging from 0.60-1.00. Chi-Square Analysis and Stepwise 
Discriminant Analysis Method were performed to analyze the data.The results showed that    
1) The factors discriminating English proficiency requirements showed that the motivation in 
English language learning was at a high level but the attitudes toward English and the English 
language learning strategies were at a moderate level. Moreover, the graduate students 
graduated in English field in 9 percent and graduated in other fields in 91 percent. The 
frequency of English proficiency test was 1-7 times in 52 percent and more than 7 times in 48 
percent. In addition, the time which graduate students spend to learn English more was 1-30 
hours in 50.4 percent and more than 30 hours in 49.6. The expense of English learning was    
1-3500 baht in55.9 percent and more than 3500 baht in 44.1 percent. 2) The three factors that 
can discriminate the English proficiency requirements were the attitudes toward English, the 
field of undergraduate level and the time of studying English. Theresults were as follows: (2.1)  
Chi-Square method analysis pointed that factors that can discriminate the English proficiency 
requirements were the field of undergraduate level and the time of studying English. Those 
two factors were related to passing English statistical level at .05 (2.2) Stepwise Discriminant 
Analysis Method pointed that factors that can discriminate the English proficiency 
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requirements were the attitudes toward English. Moreover the discriminant functions were 
written in raw score and standard score forms as follows: 

  Raw score Y = -6.853 + 2.004 X 1
 

Standard score     ZY = 1.000 X 1  
 The statistics showed that the discriminant they functions can predict to pass and not 
to pass English proficiency requirements of graduate studentgroups at Naresuan University at 
60.7 percent and 58 percent respectively and it can predict in overall at 59.35 percent. 
 

Keywords : Discriminant Analysis / English Proficiency Requirements / Graduate Students 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอตั้งขึ้นเพื่อผสานความรวมกันระหวาง
ประเทศสมาชิกในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการธํารงรักษาสันติภาพและความมัน่คงในพื้นที่ 
ปจจุบันมีสมาชิกรวมท้ังหมด 10 ประเทศ และจะขับเคลื่อนรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนภายในป 2558 โดยมี
กฎบัตรอาเซียนเปนเครื่องมือในการวางกรอบทางกฎหมาย และโครงสรางองคกรของสมาคม โดยกฎบัตร
อาเซียน ประกอบดวยบทบัญญัติ 13 หมวด 55 ขอ และกฎบตัรอาเซียนขอ 34 บัญญัติวา “The working 
language of ASEAN shall be English” หมายความวา “ภาษาที่ใชในการทํางานของอาเซียนคือ
ภาษาอังกฤษ” (กระทรวงการตางประเทศ, 2554) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเขารวมเปน
ประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 ตามกฎบัตรอาเซียน จึงกําหนดแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทย เพื่อเปน
แนวทางใหสถาบันอุดมศึกษา ใชวางแผนยุทธศาสตรและนโยบาย ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยกําหนดให 
สถาบันอุดมศึกษา จําเปนตองเสรมิหลักสูตร ในทุกคณะและภาควิชา ใหนิสิตตระหนักในเร่ืองของอาเซียนมาก
ขึ้น รวมถึงการเตรียมความพรอมในเรื่องของภาษา ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบาน โดยหนึ่งใน
แผนยุทธศาสตรฉบับน้ี มเีปาหมายวา บัณฑิตไทย มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ อยูในระดับที่
ทัดเทียมกับบณัฑิตในประเทศสมาชิกอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) 
 จากแผนยุทธศาสตรอดุมศึกษาไทยที่ตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียนในดาน
ความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทย มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงไดกําหนดเกณฑภาษาอังกฤษ
สําหรับนสิิตทั้งในระดับปรญิญาตรแีละระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุนใหนิสิตมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะทางภาษาอังกฤษ ตลอดจนเปนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาและสมรรถนะดานภาษาอังกฤษของนิสิต
ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร โดยนิสติสามารถยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลยักําหนดใน
แตละระดับการศึกษา ทั้งจากสถาบันพัฒนาวิชาการดานภาษาของทางมหาวิทยาลัยและสถาบันทดสอบ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบที่มีมาตรฐานได ซึ่งไดแก ผลคะแนนจากการทดสอบ TOEFL IELTS 
Cambridge Placement Test online CU-TEP และผลการสอบวดัความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษา
อื่นที่มหาวิทยาลัยประกาศรับรองเทียบเทา TOEFL หรือ IELTS ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (สถานพัฒนา
วิชาการดานภาษา มหาวิทยาลยันเรศวร, 2556)  

จากการศึกษาการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ในป
การศึกษา 2555 พบวา มีจํานวนเพียง 141 คน จากจํานวนนิสิตระดับปริญญาโทท้ังหมด 589 คนในปการศึกษา 
2556 มีจํานวนเพียง 121 คน จากจํานวนนิสิตระดับปริญญาโทท้ังหมด 684 คน และในปการศึกษา 2557       
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มีจํานวนเพียง 46 คน จากจํานวนนิสิตระดับปริญญาโทท้ังหมด 642 คน (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยันเรศวร, 
28 พฤศจิกายน 2557) ซึ่งแสดงใหเห็นวา จํานวนนิสติที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑที่
มหาวิทยาลยักําหนดในระดับปริญญาโทน้ันยังมีจํานวนไมมากนัก ท้ังนี้ อาจเปนเพราะระดับคะแนนในการผาน
เกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโทน้ันสูงมาก โดย TOEFL (Paper Based) ระดับคะแนนทีผ่านเกณฑ 
คือ 470 TOEFL (Computer Based) ระดบัคะแนนท่ีผานเกณฑคอื 150 TOEFL (Internet Based) ระดับ
คะแนนท่ีผานเกณฑคือ 50 IELTS ระดับคะแนนท่ีผานเกณฑคือ 4.0 CU-TEP ระดับคะแนนที่ผานเกณฑ คือ 50 
Cambridge Placement Test online ระดับคะแนนท่ีผานเกณฑคอื B1 (51-59) Naresuan University 
Writing Proficiency Test ระดับคะแนนท่ีผานเกณฑ คือ หลักสูตรภาษาไทย 65 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 70 
และคะแนนจากผลการสอบจากสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยประกาศรับรองเทียบเทา TOEFL หรือ 
IELTS ระดับคะแนนท่ีผานเกณฑ คือ 470 และ 4.0 นอกจากน้ัน ยังมีนกัการศึกษาหลายทานกลาววา มีหลาย
ปจจัยที่สงผลตอความสามารถทางภาษาอังกฤษ เชน เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ กลวิธใีนการเรียนรูภาษาอังกฤษ ความรูพื้นฐานเดิม ความถนัดในการเรียน เวลาที่ใชในการเรยีน 
พฤติกรรมในการเรยีนภาษาอังกฤษ คุณภาพการสอน โอกาสในการเรียนรู เปนตน (Gardner & Lambert, 
1972; Bloom, 1976; เกศสดุา รชัฎาวิศิษฐกุล, 2545; ศิกานต เพียรธัญญกรณ, 2546; 
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ, 2547; ณฐัชยา เฉลยทรัพย, 2548; รัตนะ บัวสนธ, 2550; เบญจวรรณ สายสีนวล, 
2551; ธีราภรณ พลายเล็ก, 2554; ประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ, 2554; ชนัญญา สมใจวงษ, 2555; 
ศิชา ขวัญออน, 2556) 
 จากเหตผุลดังกลาว อาจมีหลายปจจัยที่สงผลใหการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท
มีผลแตกตางกัน ผูวิจยัจึงมีความสนใจศึกษาปจจัยจําแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลยันเรศวร เพื่อใหทราบวาปจจัยใดบางที่ทําใหเกิดการจําแนกกลุมนิสติท่ีผานเกณฑและไมผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนเปนประโยชนในการนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการแกปญหาสําหรับตัวนิสิต 
ผูบริหารมหาวิทยาลัย อาจารยและผูมสีวนเกี่ยวของตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพือ่ศึกษาปจจัยจําแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. เพื่อสรางสมการจําแนกกลุมการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
      1.1 ประชากร ไดแก นิสติระดับปริญญาโท มหาวิทยาลยันเรศวร ปการศึกษา 2555-2557 ซึ่งมี
จํานวนทั้งหมด 1,915 คนแบงเปนนิสิตที่สอบผานเกณฑภาษาอังกฤษ 308 คน และเปนนิสติท่ีสอบไมผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษ 1,607 คน 
      1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นสิิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ปการศึกษา 2555-2557 
จํานวน 277 คน แบงเปนนิสิตทีส่อบผานเกณฑภาษาอังกฤษ 89 คนและเปนนสิิตท่ีสอบไมผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษ 188 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการเลือกตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Selection)โดยเก็บ
รวบรวมขอมลูจากการสงแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) ดวย Google Docs ทาง e-mail 
และเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเองซึง่กําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชเกณฑ 1:20 (ศิริชัย กาญจนวาส,ี 2550) 
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หมายถึง ตัวแปรท่ีศึกษาจํานวน 1 ตัวแปร กําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา จํานวน 20 หนวย 
เนื่องจากในงานวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรที่ทําการศึกษาท้ังหมด 7 ตัวแปร ขนาดกลุมตัวอยางจึงมีขนาดอยางนอย  
140 คน 

2. ขอบเขตดานตัวแปร 
   2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยจําแนกซึ่งประกอบดวย 1) เจตคตติอภาษาอังกฤษ 2) แรงจูงใจใน

การเรียนภาษาอังกฤษ 3) กลวิธีในการเรยีนภาษาอังกฤษ 4) สาขาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี         
5) จํานวนคร้ังท่ีใชในการสอบภาษาอังกฤษ 6) เวลาที่ใชในการเรียนภาษาอังกฤษ และ7) คาใชจายในการเรยีน
ภาษาอังกฤษ 

   2.2 ตัวแปรตาม ไดแก การผานเกณฑภาษาอังกฤษ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

    การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสราง
แบบสอบถามจากการศึกษาแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วของ แลวนํามาสรางเปนขอคําถามที่สอดคลองกับ
นิยามศัพทโดยแบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวยขอคําถามที่สําคญั 2 ตอน รวมขอคําถามท้ังหมดจํานวน 43 ขอ 
ไดแก 
    ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของนิสิตเปนแบบสอบถามแบบกําหนดคําตอบใหเลือกจํานวน 4 ขอ 
ประกอบดวย 1) เพศ 2) รหัสประจําตัวนิสติ  3) รูปแบบการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีนิสิตเคยสอบ และ 4) 
รูปแบบการทดสอบภาษาอังกฤษที่นิสิตใชยื่นกับทางมหาวิทยาลัย สําหรับนสิิตท่ีสอบผาน และเปนแบบสอบถาม
แบบเติมขอความ จาํนวน 6 ขอ ประกอบดวย 1) คณะ 2) สาขาท่ีนิสิตกําลังศึกษา  3) สาขาท่ีสาํเรจ็การศึกษาใน
ระดับปริญญาตร4ี) จํานวนคร้ังท่ีใชในการสอบ 5) เวลาที่ใชในการเรยีนภาษาอังกฤษ และ 6) คาใชจายในการ
เรียนภาษาอังกฤษ รวมขอคําถามท้ังหมดจํานวน 10 ขอ 
    ตอนท่ี 2 สอบถามปจจัยจาํแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) 
ประกอบดวย 1) เจตคติตอภาษาอังกฤษ จํานวน 13 ขอ 2) แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 9 ขอ 
และ3) กลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 11 ขอ รวมขอคําถามท้ังหมดจํานวน 33 ขอ 
 2. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจัย 

2.1 นําเครื่องมือท่ีผานการพิจารณาเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 
ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ระหวางนิยามศัพทกับขอคําถาม โดยทําการ
คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.60-1.00  
     2.2 สําหรับปจจยัเจตคติตอภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและกลวิธีในการเรียน
ภาษาอังกฤษไดนําไปทดลองใช (Try out) กับนิสิตระดับปริญญาโทท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน โดยเก็บ
รวบรวมจากนสิิตระดบัปริญญาโทที่ผานเกณฑภาษาอังกฤษ จํานวน 20 คน และนสิิตระดับปริญญาโทท่ียังไม
ผานเกณฑภาษาอังกฤษ จํานวน 20 คนแลวนํามาวิเคราะหคาความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบวามีคาความเช่ือมั่นรายปจจัย และ
คาอํานาจจําแนกรายปจจัย ดังนี ้  

เจตคตติอภาษาอังกฤษ มีคาความความเชื่อมั่น เทากับ 0.830 และมคีาอํานาจจําแนกระหวาง 0.379-
0.731 
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     แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมีคาความความเชื่อมั่น เทากับ 0.735 และมีคาอํานาจจําแนก
ระหวาง 0.371-0.778 

     กลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษ มีคาความความเช่ือมั่น เทากับ 0.851 และมีคาอํานาจจําแนก
ระหวาง 0.405-0.744 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
   3.1 ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะหถึงนิสติท่ีจะทําการเก็บ

รวบรวมขอมลู 
   3.2 ผูวิจัยเตรียมเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลูกับกลุมตัวอยางไปแจกใหกลุมตัวอยางโดย

กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 3 ชวงระยะเวลา คือ  
          ระยะที่ 1 ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) ดวย Google 

Docs ทาง e-mail เปนระยะเวลา 14 วัน ตั้งแตวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 ถึงวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 พบวา  
มีกลุมตัวอยางตอบกลับมาจํานวน 43 คน 

          ระยะที่ 2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกใหกลุมตัวอยางดวยตนเองในวันท่ีมีการเรยีนการสอน
ภาคฤดูรอน วันท่ี 13 มิถุนายน 2558 พบวา มีกลุมตัวอยางตอบกลับมาจํานวน 88 คน 

          ระยะที่ 3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกใหกลุมตัวอยางดวยตนเอง ในวันที่ 27 มิถุนายน 
2558 ซึ่งมีการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใชแบบทดสอบ Cambridge English Placement 
Test พบวา มีกลุมตัวอยางตอบกลับมาจํานวน 146 คน  

    จากระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด ตั้งแตวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 ถึงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2558 พบวา มีกลุมตัวอยางตอบกลับมาจํานวน 277 คนประกอบดวย กลุมนิสติระดับปรญิญาโทท่ีผาน
เกณฑภาษาอังกฤษ จํานวน 89 คน และกลุมนิสิตระดับปรญิญาโทที่ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษ จํานวน 188 คน 

 4. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
4.1 ขอมูลทั่วไป วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 
4.2 ปจจัยจําแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษผูวิจัยใชเทคนิคการวิเคราะหไคสแควร (Chi-Square) 

และการวเิคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise Method) โดยมาตรวจให
คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  

ใหคะแนน 5 คะแนนหมายถึง ขอคําถามน้ีตรงกับระดับการรับรูของนิสิตมากทีสุ่ด 
ใหคะแนน 4 คะแนนหมายถึง ขอคําถามน้ีตรงกับระดับการรับรูของนิสิตมาก 
ใหคะแนน 3 คะแนนหมายถึง ขอคําถามน้ีตรงกับระดับการรับรูนิสติปานกลาง 
ใหคะแนน 2 คะแนนหมายถึง ขอคําถามน้ีตรงกับระดับการรับรูของนิสิตนอย 
ใหคะแนน 1 คะแนนหมายถึง ขอคําถามน้ีตรงกับระดับการรับรูของนิสิตนอยที่สดุ 

เกณฑในการแปลความหมายของคะแนน ตามแนวคดิของลิเคอรท (Likert) หรือ Likert Scale 
โดยเทียบกับเกณฑ (บุญชม ศรสีะอาด, 2532, หนา 121) ดังนี ้

คาเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  นิสิตมรีะดับการรบัรูอยูในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  นิสิตมรีะดับการรบัรูอยูในระดับมาก   
คาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  นิสิตมรีะดับการรบัรูอยูในระดับปานกลาง   
คาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  นิสิตมรีะดับการรบัรูอยูในระดับนอย   
คาเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  นิสิตมรีะดับการรบัรูอยูในระดับนอยที่สุด 
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5. สถิติที่ใชในการวิจัย 
    การวิเคราะหขอมลูผูวิจยัดําเนนิการวิเคราะห ดังนี้ ขอมูลของตัวแปรไมตอเนื่อง ดําเนินการ

วิเคราะหโดยใชการวเิคราะหไคสแควร (Chi-Square) ไดแก ปจจัยสาขาท่ีสําเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาตรี 
จํานวนคร้ังท่ีใชในการสอบภาษาอังกฤษ เวลาที่ใชในการเรียนภาษาอังกฤษ และคาใชจายในการเรยีน
ภาษาอังกฤษ และขอมูลของตัวแปรตอเนื่องดําเนินการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหจําแนกประเภท 
(Discriminant Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise Method) เพื่อวิเคราะหปจจัยเจตคติตอภาษาอังกฤษ
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและกลวิธีในการเรยีนภาษาอังกฤษ เพื่อสรางสมการจําแนกประเภทในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน และวิเคราะหโดยคาสถิติที่ใชประเมินสมการจําแนกประเภท ไดแก คาไอเกน 
(Eigenvalue) คาไคสแควร (Chi-Square) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical Correlation 
Coefficient) และคาวลิคแลมดา (Wilks’ Lambda) 
 

ผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษาปจจัยจาํแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
นเรศวร พบวา 

   1.1 เจตคตติอภาษาอังกฤษพบวา นิสิตมีระดับการรับรูดานเจตคติตอภาษาอังกฤษอยูในระดับ   
ปานกลาง โดยกลุมนสิิตที่ผานเกณฑภาษาอังกฤษ มีระดับการรับรูดานเจตคติตอภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก
สวนกลุมนสิิตทีไ่มผานเกณฑภาษาอังกฤษ มีระดับการรับรูดานเจตคติตอภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง 

   1.2 แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษพบวา นิสิตมีระดบัการรบัรูดานแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับมาก โดยกลุมนิสิตทีผ่านเกณฑภาษาอังกฤษและกลุมนิสติท่ีไมผานเกณฑภาษาองักฤษ     
มีระดบัการรับรูดานแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมากเชนเดียวกัน  

   1.3 กลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษพบวา นิสิตมีระดับการรับรูดานกลวิธีในการเรยีนภาษาอังกฤษใน
ระดับปานกลาง โดยกลุมนสิิตทีผ่านเกณฑภาษาอังกฤษและกลุมนิสติท่ีไมผานเกณฑภาษาอังกฤษ มีระดับ    
การรับรูดานกลวิธีในการเรยีนภาษาอังกฤษในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 

   1.4 สาขาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตรีพบวา นิสติสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรสีาขา
ภาษาอังกฤษ รอยละ 9 สาขาอ่ืนๆ รอยละ 91 กลุมนิสติท่ีผานเกณฑภาษาอังกฤษเปนนิสิตสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ รอยละ 14.6 และสาขาอ่ืนๆ รอยละ 85.4 สวนกลุมนสิิตท่ีไมผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษ เปนนิสิตสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ รอยละ 6.4 และสาขาอ่ืนๆ รอยละ 
93.6 

   1.5 จํานวนคร้ังท่ีใชในการสอบภาษาอังกฤษ พบวา พบวา นิสิตมีจํานวนครั้งท่ีใชในการสอบ
ภาษาอังกฤษ  1-7 ครั้ง รอยละ 52.00 และนสิิตมจีํานวนคร้ังท่ีใชในการสอบภาษาอังกฤษมากกวา7 ครั้ง รอยละ 
48 แบงเปนกลุมนสิิตทีผ่านเกณฑภาษาอังกฤษ นิสิตมีจํานวนครั้งท่ีใชในการสอบภาษาอังกฤษ 1-7 ครั้ง รอยละ 
53.90  และนิสติมีจํานวนครั้งท่ีใชในการสอบภาษาอังกฤษมากกวา 7 ครั้ง รอยละ 46.10 สวนกลุมนสิติท่ีไมผาน
เกณฑภาษาอังกฤษ นิสิตมีจํานวนครั้งท่ีใชในการสอบภาษาอังกฤษ 1-7 ครั้ง จํานวน 96 คน รอยละ 51.10 และ
นิสิตมีจาํนวนคร้ังท่ีใชในการสอบภาษาอังกฤษมากกวา 7 ครั้ง รอยละ 48.9 

   1.6 เวลาที่ใชในการเรียนภาษาอังกฤษ พบวา นิสิตที่ใชเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษ 1-30 ช่ัวโมง 
รอยละ 50.40  และนิสติที่ใชเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษมากกวา 30 ช่ัวโมง รอยละ 49.60 สําหรับกลุมนิสติท่ี
ผานเกณฑภาษาอังกฤษ เปนนิสติที่ใชเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษ 1-30 ช่ัวโมง รอยละ 61.5 และนสิิตท่ีใช
เวลาในการเรียนภาษาอังกฤษมากกวา 30 ช่ัวโมง รอยละ 38.50 สวนกลุมนิสติท่ีไมผานเกณฑภาษาอังกฤษ เปน
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นิสิตที่ใชเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษ 1-30 ช่ัวโมง รอยละ 42.90 และนิสติท่ีใชเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษ
มากกวา 30 ช่ัวโมง รอยละ 57.1  

   1.7 คาใชจายในการเรียนภาษาอังกฤษ พบวา นิสิตที่เสียคาใชจายในการเรยีนภาษาอังกฤษ          
1-3,500 บาท รอยละ 55.90 และนิสิตท่ีเสียคาใชจายในการเรียนภาษาอังกฤษมากกวา 3,500 บาท รอยละ 
44.10 สําหรับกลุมนิสิตที่ผานเกณฑภาษาอังกฤษ เปนนิสิตที่เสียคาใชจายในการเรยีนภาษาอังกฤษ 1-3,500 
บาท รอยละ 50  และนิสิตที่เสียคาใชจายในการเรียนภาษาอังกฤษมากกวา 3,500 บาท รอยละ 50 สวนกลุม
นิสิตที่ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษ เปนนิสิตท่ีเสียคาใชจายในการเรียนภาษาอังกฤษ 1-3500 บาท รอยละ 59.60  
และนิสติที่เสียคาใชจายในการเรียนภาษาอังกฤษมากกวา 3,500 บาท รอยละ 40.40 
 2. ปจจัยท่ีสามารถจําแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร
มีจํานวนท้ังหมด 3 ปจจัย คือ สาขาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เวลาที่ใชในการเรยีนภาษาอังกฤษและ
เจตคตติอภาษาอังกฤษโดยการวิจยัในครั้งน้ีใชวิธีการวิเคราะหไคสแควร (Chi-Square) เพื่อวิเคราะหปจจัยสาขา
ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวนครั้งท่ีใชในการสอบภาษาอังกฤษ เวลาที่ใชในการเรียน
ภาษาอังกฤษ และคาใชจายในการเรียนภาษาอังกฤษและการวิเคราะหตัวแปรจําแนก (Discriminant Analysis) 
แบบ Stepwise Method เพื่อวิเคราะหปจจัยเจตคตติอภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และ
กลวิธีในการเรยีนภาษาอังกฤษ โดยมีผลการวิจยัดังน้ี 
    2.1 วิธีการวิเคราะหไคสแควร (Chi-Square) พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 มีจํานวน 2 ปจจัย คือ สาขาท่ี
สําเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาตรีและเวลาที่ใชในการเรียนภาษาอังกฤษ 
    2.2 การวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) แบบ Stepwise Method พบวาปจจัย
ที่สามารถจาํแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลยันเรศวรมีจาํนวน 1 ปจจัย
คือ เจตคตติอภาษาอังกฤษ ซึ่งเขียนเปนสมการจําแนกกลุมในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
  สมการจําแนกกลุมในรูปคะแนนดิบ 

  Y = -6.853 + 2.004 X 1
  

  สมการจําแนกกลุมในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  ZY  = 1.000 X 1  
 โดยสมการจําแนกประเภทการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร  
สามารถพยากรณจําแนกประเภทการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตกลุมผานไดถูกตองรอยละ 60.70 และ
สามารถจําแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตกลุมไมผานไดถูกตองรอยละ 58.00 เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมพบวา สมการสามารถจําแนกประเภทไดรอยละ 59.35 
 นอกจากน้ันยังพบวา คาไอเกน เทากับ .027 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธคาโนนิคอล เทากับ .163     
คาวิลค แลมบดา เทากับ .973 และคาไคสแควร เทากับ 7.398 และมีคา Degree of freedom (df) มีคาเทากับ 
1 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาสมการจําแนกสามารถจําแนกการผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ปจจยัจําแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปรญิญาโท มหาวิทยาลัย
นเรศวรผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. ปจจัยที่สามารถจําแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ไดแก 
    1.1 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปรญิญาโท มหาวิทยาลยั
นเรศวร คือ สาขาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเวลาที่ใชในการเรียนภาษาอังกฤษ 
          1.1.1 สาขาท่ีสําเรจ็การศกึษาในระดับปรญิญาตรีเปนปจจัยที่มีความสมัพันธกับการผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวรได ทั้งนี้อาจเปนเพราะนิสติท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรสีาขาภาษาอังกฤษ นิสิตจะมีความรูภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเดิมที่ดี และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ที่เพียงพอในการสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโทได สวนนิสิตบางคนท่ีไมไดนสิิตท่ีสําเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาตรสีาขาภาษาอังกฤษ ก็อาจมีความรูภาษาองักฤษพ้ืนฐานเดิมที่ไมเพยีงพอในการสอบ
ผานเกณฑภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโท ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิกานต เพียรธัญญกรณ (2546) ที่
ไดศึกษารปูแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มผีลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยที่สามารถจําแนกนักศึกษาสาขาการศึกษาในสถาบันราชภัฎภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงออกจากกลุมนักศึกษาท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํา มี 5 ปจจัย คือ 
ความรูพื้นฐานเดิม ความถนัดในการเรยีนภาษาตางประเทศ เวลาท่ีใชในการเรียน การเรียนภาษาจากสื่อนอก
หองเรียนและประสบการณตรง นอกจากน้ัน ยังสอดคลองกับงานวิจยัของ รัตนะ บัวสนธ และคนอ่ืนๆ (2550) 
ไดศึกษารปูแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พบวา ปจจยัที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 ท้ังทางตรงและทางออมจากมากไปหานอย ไดแก ความรูพื้นฐาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  
เจตคตติอรายวิชา การสงเสริมของครอบครัว และความต้ังใจเรียน ตามลาํดับ ท้ังนี้ ยังสอดคลองกับ        
ชนัญญา สมใจวงษ (2555) ไดทําการศึกษาปจจัยทีส่ัมพันธกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจยัพบวา ความรูพื้นฐานเดิม และพฤติกรรมในการเรยีนของนักศึกษามีความสมัพันธ
ทางบวกกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานธุรกิจ โดยมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยความรูพื้นฐานเดิมมีความสัมพันธทางบวกกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสูง และพฤติกรรม
ในการเรียนมีความสัมพันธทางบวกกบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับต่ํา 
          1.1.2 เวลาที่ใชในการเรียนภาษาอังกฤษ เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวรได ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมนสิิตท่ีผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษและไมผานเกณฑภาษาอังกฤษน้ัน ใชเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศิกานต เพียรธัญญกรณ (2546) ซึ่งไดศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีผลตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ผลการวิจยัพบวา เวลาท่ีใชในการเรยีนมีผลโดยตรงตอผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ และสามารถจําแนกนักศึกษาสาขาการศึกษาในสถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงออกจากกลุมนักศึกษาท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ําได แต
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนะ บัวสนธ และคนอ่ืนๆ (2550) ที่ไดศึกษารูปแบบความสมัพันธเชิงสาเหตุแบบ
พหุระดับของปจจัยทีส่งผลตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 ของนิสิตมหาวทิยาลัย
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นเรศวร ซึ่งผลการวิจัยพบวา เวลาท่ีใชในการเรียนเปนปจจยัท่ีไมสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 ท้ังทางตรงและทางออม  
    1.2 ปจจัยที่สามารถจําแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปรญิญาโท มหาวิทยาลัย
นเรศวรคือ เจตคตติอภาษาอังกฤษ 
          1.2.1 เจตคติตอภาษาอังกฤษเปนปจจัยท่ีสามารถจําแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวรได เนื่องจากกลุมนิสติท่ีผานเกณฑภาษาอังกฤษมีระดับการรับรูดาน    
เจตคตติอภาษาอังกฤษอยูในระดบัมาก แตกลุมนิสิตทีไ่มผานเกณฑภาษาอังกฤษมีระดับการรับรูดานเจตคติตอ
ภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคลองกับการดเนอร (Gardner, 1979; อางอิงใน อัจฉรา วงศโสธร, 
2525, หนา 21) ที่กลาววา เจตคติเปนปจจัยสําคญัในการเรียนรูภาษาท่ีสอง หากผูเรยีนมีเจตคติทีด่ีตอภาษาท่ี
สองหรือภาษาตางประเทศ จะสงผลใหผูเรยีนประสบความสําเร็จหรือมีผลสมัฤทธ์ิในการเรยีนภาษาทีสู่ง หาก
ผูเรยีนมีเจตคติทีไ่มดหีรือมีเจตคตทิางลบ ยอมสงผลใหผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนภาษาตํ่าไปดวย และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิชา ขวัญออน (2556) ที่ไดศึกษาปจจัยจําแนกความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษสามารถจําแนก
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตได และเปนปจจัยท่ีไดรบัเลอืกเขาสูสมการจําแนกในข้ันท่ี 2 และมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01ทั้งยังสอดคลองกับ งานวิจัยของ เกศสดุา รัชฎาวิศิษฐกุล (2545) ที่ไดศึกษา
ความสัมพันธและอิทธิพลของปจจยัทางดานจิตวิทยาและภมูิหลังทางสังคมท่ีมีตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ภาษาอังกฤษ โดยผลการวิจยัพบวา มีเจตคติตอการเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ
ทางบวกกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ทวนทอง เชาวกีรติพงศ (2547) ที่ไดศึกษาปจจัยท่ีสมัพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคเหนือ พบวา ปจจยัดานเจตคติตอการเรยีนภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษท่ีระดับ .01 ท้ังนี้ รัตนะ บัวสนธ และคนอ่ืนๆ (2550) ยังกลาวอีกวา 
เจตคตติอภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ัน เจตคติตอภาษาอังกฤษยังสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 1 ท้ังทางตรงและทางออม  
 2. ปจจัยที่ไมสามารถจําแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลยั
นเรศวร ไดแก 
    2.1 ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกบัการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลยันเรศวรคือจํานวนคร้ังที่ใชในการสอบภาษาอังกฤษและคาใชจายในการเรยีนภาษาอังกฤษ 
          2.1.1 จํานวนคร้ังท่ีใชในการสอบภาษาอังกฤษ เปนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวรได อาจเปนเพราะแบบทดสอบวัดความรู
ภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวรไดกําหนดเกณฑไวมีมาตรฐานและมีคาความเช่ือมั่นสูง ถึงแมนิสิตจะมี
จํานวนคร้ังใชในการสอบภาษาอังกฤษหลายคร้ัง แตคะแนนของแบบทดสอบก็ยังใกลเคียงเดิม นอกจากน้ันอาจ
เปนเพราะวากลุมนิสิตทีผ่านเกณฑภาษาอังกฤษและไมเกณฑภาษาอังกฤษมีจํานวนคร้ังท่ีใชในการสอบ
ภาษาอังกฤษไมแตกตางกันมากนัก  
          2.1.2 คาใชจายในการเรียนภาษาอังกฤษ เปนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวรได เนือ่งจากคาใชจายในแตละสถาบันกวดวิชาแต
ละแหงท่ีนิสติไปเรียนเพิม่เตมินั้นไมเทากัน นอกจากน้ันนิสิตบางคนไมไดอบรมกวดวิชาหรือเรียนภาษาอังกฤษ
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เพิ่มเตมิ จึงไมไดเสียคาใชจายในการเรยีนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม หรือนิสิตบางคนอาจมีการอบรม กวดวิชาหรือ
เรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม แตไมไดเสียคาใชจายในการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากคาใชจายใน
การเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตท่ีผานเกณฑและไมผานเกณฑภาษาอังกฤษ พบวาไมแตกตางกันมากนัก 
    2.2 ปจจัยที่ไมสามารถจําแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปรญิญาโท มหาวิทยาลยั
นเรศวรคือแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและกลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษ 
          2.2.1 แรงจูงใจในการเรยีนภาษาอังกฤษเปนปจจัยท่ีไมสามารถจําแนกการผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวรได ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการสอบผานเกณฑ
ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาโท ไมวากลุมนสิิตท่ีผานเกณฑภาษาอังกฤษและไมผานเกณฑภาษาอังกฤษ
นั้น มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับมากทั้งสองกลุม ซึ่งสอดคลองกับศิกานต เพียรธญัญกรณ 
(2546) ที่ไดศึกษารูปแบบความสมัพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษจาก
ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษไมสามารถจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษได 
แตแรงจูงใจเชิงเครื่องมือมผีลโดยตรงและโดยออมตอผลสมัฤทธ์ิในการเรยีนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจเชิงบูรณา
การมีผลโดยออมตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยปจจยัที่สามารถจาํแนกนักศึกษาสาขาการศึกษาใน
สถาบันราชภฎัภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงออกจากกลุมนักศกึษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํา มี 5 ปจจัย คือ ความรูพื้นฐานเดิม ความถนัดในการเรียน
ภาษาตางประเทศ เวลาท่ีใชในการเรียน การเรยีนภาษาจากสื่อนอกหองเรียนและประสบการณตรง นอกจากน้ัน
ยังสอดคลองกับ ทวนทอง เชาวกีรติพงศ (2547) ท่ีศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษไม
สามารถพยากรณผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาอังกฤษได โดยปจจัยที่สามารถพยากรณผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ภาษาอังกฤษ ไดแก เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  โอกาสในการเรียนรูภาษาอังกฤษ และความสัมพันธใน
กลุมเพื่อนในการเรียนภาษาอังกฤษ  
          2.2.2 กลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษเปนปจจัยท่ีไมสามารถจําแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษ
ของนิสิตระดับปรญิญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวรได ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมนสิิตท่ีผานเกณฑภาษาอังกฤษและไม
ผานเกณฑภาษาอังกฤษน้ัน ใชกลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษไมแตกตางกันมากนัก ซึ่งไมสอดคลองกับ            
ธีราภรณ พลายเล็ก (2554) ที่ศึกษาระดับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และปจจัยท่ีมผีลตอการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ไดแก ปจจัยดานผูเรียน 
คือ กลวิธีการเรยีนและลักษณะนสิัยในเรื่องการใชภาษา และปจจัยดานขอมูลพื้นฐาน คือ ระดับผลการเรยีนมีผล
ตอการพูดภาษาอังกฤษ อยางมีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ัน ยังไมสอดคลองกับ เกศสดุา รัชฎาวิศิษฐกุล 
(2545)   ที่กลาวอีกวา วิธีการเรียนรูภาษาอังกฤษมีความสัมพันธทางบวกกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ท้ังนี้ จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศ ยังไมสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ Nisbet, Tindall & Arroyo (2005) ที่กลาววา กลวิธีในการเรยีนภาษาแบบกลวิธีการรูคดิ (Metacognitive 
strategies) มีความสัมพันธกันทางบวกกับความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีวัดจากคะแนนจากรูปแบบการ
ทดสอบ TOEFL-ITP โดยเปนกลวิธีท่ีผูเรียนใชในการวางแผนการเรียน ประเมินผลและตรวจสอบขอผิดพลาดใน
การเรียนดวยตนเอง นอกจากน้ัน ยังไมสอดคลองกับ Park (2010) ที่กลาววา นักศึกษาท่ีมีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในระดับสูงมีการใชกลวิธีในการเรยีนภาษาอังกฤษมากกวานักศึกษาท่ีมีความสามารถทาง
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ภาษาอังกฤษในระดับต่ํา และมีการใชกลวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกัน นอกจากน้ันกลวิธีในการเรยีน
ภาษาอังกฤษกับความสามารถทางภาษาอังกฤษยังมีความสัมพันธกบัทางบวกท่ีระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
    1. ขอเสนอแนะสาํหรับนิสิตที่จะเขามาศึกษาตอในระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยันเรศวรนั้น นิสิต
ควรมีการเตรียมตัวดานการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษในระดับ
ปริญญาโท ตามเกณฑทีม่หาวิทยาลัยนเรศวรไดกําหนดไว 
    2. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร อาจารยหรือผูมีสวนเกีย่วของ ควรมีการจดัการเรียนการสอนหรือ
สงเสริมกิจกรรมที่เปนภาษาอังกฤษ เชน การจัดอบรมภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอเพ่ือพัฒนา
เจตคตติอภาษาอังกฤษและทําใหนิสิตเพิ่มเวลาที่ใชในการเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน ซึ่งนําไปสูการพฒันา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตอีกดวย 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
    1. ควรมีการศึกษาปจจัยจาํแนกการผานเกณฑภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
    2. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกบัสาขาวิชาท่ีเรียนของนิสติกับการสอบผานเกณฑภาษาอังกฤษ โดย
กําหนดกลุมตัวอยางที่จบสาขาภาษาอังกฤษและสาขาอ่ืนๆในจํานวนท่ีเทากัน 
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