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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั ้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับแรงจูงใจและประเภทของแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และ 
(2) ส ารวจสภาพปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จ านวน 225 คน ที่ตอบแบบสอบถามตามความ
สมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
วิเคราะห์ผลโดยใช้ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (2) แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษประเภทแรงจูงใจเชิงเครื่องมือสูงกว่าแรงจูงใจเชิง
บูรณาการ แต่ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจทั้งสองประเภทยังอยู่ในระดับสูง และ (3) นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเป็นปัญหามากท่ีสุด ตามด้วยทักษะการฟัง และทักษะการพูด และนักศึกษาไม่ชอบการเรียนการสอนที่
เน้นการท่องจ าและการเรียกตอบเป็นรายบุคคล 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ / การเรียนภาษาอังกฤษ  
 

Abstract 
The objectives of the research were to (1) investigate the motivation level and examine 

the types of motivation on English language learning of students from the Elementary Education 
Program, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University; and (2) survey the problems 
in English language learning of students from the Elementary Education Program, Faculty of 
Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University. The samples in this research were 225 
undergraduate students majoring in the Elementary Education, Faculty of Education, Kamphaeng 
Phet Rajabhat University who filled out the questionnaire voluntarily. The research instrument was 
the motivation on English language learning questionnaire. The data were analyzed using 
percentage, frequency, mean, and standard deviation. The findings revealed that (1) the motivation 
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level on English language learning was high; (2) the instrumental motivation was higher than the 
integrative motivation but both types of motivation was at the high level; and (3) the majority of 
students thought grammar was the main problem in language learning followed by listening skills 
and speaking skills, and students did not enjoy rote learning and call-and-response techniques.     
Keywords: Motivation / English language learning   
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในโลกปัจจุบันที่มีทักษะและอาชีพใหม่ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา รอบตัวเรามีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence) และระบบอัตโนมัติ (Automation) เพ่ิมข้ึน ภาษาอังกฤษย่ิงทวีความส าคัญเพราะเป็นเครื่องมือใน

การเสาะแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูล เป็นภาษาสากลที่ใช้ในการท างานในยุคโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม ประเทศไทยพยายามส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกมิติ เช่น แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) การสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ทางภาษา (The 

Whole Language Approach) ซึ่งแนวทางเหล่าน้ีมีมากว่า 2 ทศวรรษแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นความส าเร็จในการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ดังจะเห็นได้จากดัชนีการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (The EF English 

Proficiency Index, 2018) ในปีพ.ศ. 2561 ที่ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 64 จากการจัดอันดับทั้งหมด 88 ประเทศ

ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 48.54 จัดอยู่ในระดับกลุ่มความสามารถต่ า (Low 

proficiency) ซึ่งเป็นอันดับรั้งท้ายของประเทศในทวีปเอเชีย โดยประเทศไทยอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศเมียนมาร์

และกัมพูชา 

ส าหรับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร าชภัฏ

ก าแพงเพชร จากข้อมูลพบว่า ถึงแม้นักศึกษาจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูง

กว่า 3.00 แต่ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษจะต่ ากว่ารายวิชาอื่นๆ เมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนใน

ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เกรดเฉลี่ยในภาพรวมจะอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่ 

2 ถึงชั้นปีที่ 4 นักศึกษาเริ่มเรียนวิชาเอกเพ่ิมมากข้ึน รายวิชาเอกด้านภาษาอังกฤษที่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ

ประถมศึกษาต้องเรียน ได้แก่ ภาษาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครู

ประถมศึกษา ไวยากรณ์ส าหรับครูประถมศึกษา และภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา ซึ่งปัญหาที่พบในการสอน

รายวิชาเหล่าน้ีมีหลายประการ อาทิ นักศึกษาออกเสียงค าศัพท์และประโยคผิด ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

ได้อย่างคล่องแคล่ว พ้ืนฐานความรู้ด้านไวยากรณ์ในระดับมัธยมศึกษาไม่แตกฉาน มีวงค าศัพท์ระดับอุดมศึกษาน้อย

ท าให้เกิดปัญหาทั้งด้านการอ่านและการเขียน จากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีระดับคะแนนต่ ากว่ามาตรฐานพบว่า 

นักศึกษามีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในด้านลบจึงท าให้ไม่ชอบรายวิชาภาษาอังกฤษ เช่น ครูในระดับ

ประถมศึกษาดุมากจนนักศึกษากลัว ในบางกรณี ในขณะเรียนระดับประถมศึกษาไม่มีครูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

ท าให้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษช้ากว่าปกติ และจากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 

พบว่า นักศึกษามีประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ดี ท าให้ชอบวิชาภาษาอังกฤษและส่งผลให้มีผลการเรียนที่ ดี

ตามมา 

 จากการศึกษาปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สอนน้ัน
พบว่า ผู้สอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มักใช้วิธีการสอนแบบด้ังเดิม คือการที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง และใช้วิธีบรรยายเป็น
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หลักในการสอน ในระหว่างการสอนผู้สอนไม่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ผู้สอนบางส่วนยังขาด
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ขาดความเข้าใจในการพัฒนาวิธีการ
สอน การท าแผนการสอน การผลิตและเลือกใช้สื่อ และการประเมินที่เหมาะสมกับผู้เรียน และยังมีผู้สอนบางส่วนที่
ขาดเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอีกด้วย นอกจากน้ีผู้สอนยังขาดการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงยังคงเป็นลักษณะเดิม ไม่มีการปรับปรุงหรือบูรณาการ
ให้ทันสมัย กิจกรรมที่ให้นักศึกษาปฏิบัติเป็นกิจกรรมทีเ่น้นการเรียนเน้ือหาและท่องจ า เน้นการฝึกท ากิจกรรมย่อย ๆ 
ในเชิงรูปภาษา (form) เน้นการสอนเพ่ือสอบมากกว่าการน าไปใช้เพ่ือการสื่อสาร (communication) ท าให้
นักศึกษาไปใช้ต่อไม่ได้เมื่อต้องประกอบอาชีพ ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหน่ึงด้านผู้สอน คือปัญหาที่เกิดจากผู้สอน
เจ้าของภาษา ซึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาในสถานศึกษาแต่ละแห่ง ย่ิงไปกว่าน้ัน เจ้าของ
ภาษาส่วนหน่ึงยังมีปัญหาด้านคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความเข้าใจใน
ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ และความประพฤติส่วนตัว  ท าให้นักศึกษาขาดโอกาสและ
ต้นแบบที่ดีในการฝึกฝนใช้ภาษากับเจ้าของภาษา (สุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล, 2560) 

การเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลาย

ประการ ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญเป็นล าดับต้นๆ ได้แก่ แรงจูงใจ (Motivation) Gardner (1985) ระบุว่า แรงจูงใจมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาต่างประเทศ แรงจูงใจประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 อย่าง 

ได้แก่ เป้าหมาย (Goal) ความมานะพยายาม (Effortful behavior) ความปรารถนาท่ีจะบรรลุเป้าหมาย (A desire 

to attain the goal) และเจตคติ (Attitude) ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจสูงจะมีเป้าหมายในการเรียนภาษาต่างประเทศ

ชัดเจน มีความพยายามฟันฝ่าอุปสรรค มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะบรรลุเป้าหมายหรือได้ผลการเรียนที่ดี

กว่าเดิม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ดังน้ัน แรงจูงใจจึงเป็นปัจจัยหลักประการหน่ึงในการเรี ยน

ภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสองให้ประสบผลส าเร็จ Gardner (1985) ยังให้นิยามของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจในการ

เรียนภาษาเกิดจากเป้าหมายในการเรียนผนวกกับความปรารถนาในการบรรลุเป้าหมายน้ัน ในการจะวัดแรงจูงใจ

สามารถพิจารณาได้จากแรงจูงใจสองประเภท ได้แก่ แรงจูงใจเชิงบูรณาการ (Integrative motivation) และ

แรงจูงใจเชิงเครื่องมือ (Instrumental motivation) 

แรงจูงใจเชิงบูรณาการ (Integrative motivation) หมายถึง ความปรารถนาที่จะสามารถร่วมเป็นส่วน

หน่ึงของชุมชนเจ้าของภาษา ต้องการอยู่ร่วมกับเจ้าของภาษา สนใจศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา และ

มีเจตคติที่ดีต่อประเทศเจ้าของภาษา ส่วนแรงจูงใจเชิงเครื่องมือ (Instrumental motivation) หมายถึง ความ

ปรารถนาและความมุ่งมั่นในการเรียนหรือการได้มาของภาษาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสอบ เพ่ือการท างาน เพ่ือเพ่ิม

รายได้ และเพ่ือการเป็นที่ยอมรับของสังคม งานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า แรงจูงใจเชิงบูรณาการจะส่งผลให้ผู้เรียน

ภาษาต่างประเทศประสบความส าเร็จได้มากกว่าแรงจูงใจเชิงเครื่องมือ เพราะผู้เรียนที่มีแรงจูงใจเชิงบูรณาการสูงจะ

ขยันและเรียนรู้ได้เร็วกว่า มีความอดทน มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง และเห็นความส าคัญของการใช้ภาษา 

(Dörnyei & Clement, 2001; Gardner & Lambert, 1972; Hernandez, 2008; Yu & Downing, 2012) อย่างไร

ก็ตาม งานวิจัยหลายชิ้นก็แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจเชิงเครื่องมือกับความส าเร็จในการเรียนภาษาท่ีสอง 

(Assavanadda & Tangkiengsirisin, 2018; Choomthong & Chaichompoo, 2015; Kitjaroonchai & 

Kitjaroonchai, 2012; Nuchnoi, 2008; Oranpattanachai, 2013) ดังน้ัน จึงยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าแรงจูงใจ

ประเภทใดส าคัญกว่ากัน แต่สามารถสรุปได้ว่าแรงจูงใจทั้งสองประเภทมีความส าคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
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แรงจูงใจเชิงเครื่องมือและแรงจูงใจเชิงบูรณาการไม่ได้อยู่ตรงข้ามกัน แต่มีความส าคัญและส่งเสริมซึ่งกันและกันใน

การเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบความส าเร็จ (Dörnyei, 2001)  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาครูอยู่น้อยมาก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา  คณะ

ครุศาสตร์ ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีจะเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม

ให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษาครูมีความสามารถในการใช้ภาษาอั งกฤษได้ในระดับที่น่า

พอใจ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจและประเภทของแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรม

วิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. เพ่ือส ารวจสภาพปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาการประถมศกึษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทุกชั้นปี ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 
259 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทุกชั้นปี ที่ตอบแบบสอบถามตามความสมัครใจ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
225 คน คิดเป็นร้อยละ 86.87 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
โดยดัดแปลงมาจาก The Attitude/Motivation Test Battery (AMTB) ของ Gardner (2004) แบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ ชัน้ปีที่เรียน และผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ผ่านมาล่าสุด 

ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ มีจ านวน 20 ข้อ แบ่งเป็นข้อค าถามที่
เกี่ยวกับแรงจูงใจเชิงเครื่องมือ จ านวน 10 ข้อ  และข้อค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจเชิงบูรณาการ จ านวน 10  ข้อ 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ต้ังแต่ระดับไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง (ระดับ 1) ไม่เห็นด้วย (ระดับ 2) ปาน
กลาง (ระดับ 3) เห็นด้วย (ระดับ 4) และเห็นด้วยมากที่สุด (ระดับ 5)  

ตอนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิดเก่ียวกับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา และปัญหาการ
เรียนการสอนที่นักศึกษาเคยประสบมา 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษฉบับน้ีมีผลการประเมินคุณภาพ
ด้านความตรงตามเน้ือหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
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ค าถามและวัตถุประสงค์ทุกข้อเท่ากับ 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นโดยการทดสอบสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Cronbach’s 
alpha coefficients) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 
  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลน้ันผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้นักศึกษาตอบในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
โดยใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 15 นาที จากน้ันผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือน ามาวิเคราะห์
ผลการวิจัย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส าหรับเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในตอนที่ 2 ของแบบสอบถาม มีดังน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) 

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ สูงที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ สูง 
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ต่ า 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ต่ าท่ีสุด 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 225) 
  จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 23 10.20 
หญิง 202 89.80 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 225) (ต่อ) 

  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชั้นปีที่เรียน ชั้นปีที่ 1 

ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 
ชั้นปีที่ 5 

38 
36 
45 
52 
54 

16.90 
16.00 
20.00 
23.10 
24.00 

ผลการเรียน
ภาษาอังกฤษล่าสุด 

A 
B+ 
B 
C+ 

38 
37 
57 
63 

16.90 
16.40 
25.30 
28.00 
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C 
D+ 
D 

               E 

21 
5 
4 
0 

9.30 
2.20 
1.80 
0.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 และเพศหญิง
จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 89.80 ผู้ตอบแบบสอบถามมาจากนักศึกษาทุกชั้นปี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ตอบ
แบบสอบถามเป็นจ านวนมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการเรียนภาษาอังกฤษล่าสุดพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีผล
การเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (C+) ถึงระดับเก่ง (A) 
 
ตารางที่ 2 ระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ข้อความ ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 

1. ฉันเรียนภาษาอังกฤษเพราะฉันต้องการเรียนจบระดับปริญญาตรี 3.61 0.99 สูง 
2. ฉันเรียนภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส าคัญในการ

สื่อสาร 
4.41 0.76 สูง 

3. การเรียนภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะท าให้ฉันได้รู้จักเพ่ือนต่างชาติ
ที่มาจากท่ัวโลก 

3.69 0.95 สูง 

4. การเรียนภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะท าให้ฉันเข้าใจวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของเจ้าของภาษา 

3.61 0.94 สูง 

5. การเรียนภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะฉันต้องใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท างานในอนาคต 

4.49 0.70 สูง 

6. การเรียนภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะท าให้ฉันเป็นคนมีความรู้และ
มีการศึกษาสูง 

4.14 0.78 สูง 

7. การเรียนภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะท าให้ฉันสื่อสารภาษาอังกฤษ
กับชาวต่างชาติได้อย่างง่ายดาย 

4.25 0.79 สูง 

8. การเรียนภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะภาษาอังกฤษช่วยให้ฉันได้งาน
ดีและมีเงินเดือนสูง 

4.08 0.84 สูง 

9. การเรียนภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะท าให้ฉันสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมกับกลุ่มคนต่างวัฒนธรรมได้ 

4.04 0.79 สูง 

10. ฉันเรียนภาษาอังกฤษเพราะฉันต้องท างานที่ได้รับมอบหมายและต้อง
สอบให้ผ่าน 

3.16 0.98 ปานกลาง 
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ตารางที่ 2 ระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ต่อ) 

 ข้อความ ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
11. การเรียนภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะฉันอยากเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิด

ข้ึนกับโลกให้มากข้ึน 
3.87 0.81 สูง 

12. การเรียนภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะจะท าให้คนอื่นเคารพและ
ยอมรับฉันมากข้ึนที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ 

3.40 0.98 ปานกลาง 

13. การเรียนภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะท าให้ฉันเป็นคนเปิดใจกว้าง
และเข้ากับคนง่ายเช่นเดียวกับเจ้าของภาษา 

3.64 0.81 สูง 

14. การเรยีนภาษาอังกฤษท าให้ฉันได้พบปะพูดคุยกับคนได้หลากหลายข้ึน 3.87 0.87 สูง 
15. การเรียนภาษาอังกฤษช่วยให้ฉันสามารถค้นคว้าข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

ได้จากอินเทอร์เน็ต 
4.02 0.79 สูง 

16. การเรียนภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะฉันต้องใช้ภาษาอังกฤษเมื่อไป
ศึกษาต่อ 

4.24 0.84 สูง 

17. การเรียนภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะท าให้ฉันเข้าใจและซาบซึ้งใน
ศิลปะและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 

3.45 0.81 ปานกลาง 

18. การเรียนภาษาอังกฤษท าให้ฉันอยากเลียนแบบพฤติกรรมเจ้าของภาษา 
เช่น ส าเนียง น้ าเสียง การใช้ถ้อยค าต่างๆ 

3.67 0.87 สูง 

19. การเรียนภาษาอังกฤษท าให้ฉันดูภาพยนตร์และฟังเพลงภาษาต่างประเทศ
ได้เข้าใจมากข้ึน 

3.91 0.89 สูง 

20. การเรียนภาษาอังกฤษช่วยฉันได้เวลาต้องเดินทางไปต่างประเทศ 4.17 0.89 สูง 
 ภาพรวม 3.89 0.93 สูง 

 
 ตารางที่ 2 แสดงว่าระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (  = 3.89, SD = 0.93) โดยข้อความที่
แสดงถึงระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ข้อ 5 การเรียนภาษาอังกฤษ
มีความส าคัญเพราะฉันต้องใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานในอนาคต (  = 4.49, SD = 0.70)  ข้อ 2 ฉันเรียน
ภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสาร (  = 4.41, SD = 0.76)     และข้อ 7 การเรียน
ภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะท าให้ฉันสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้อย่างง่ายดาย (  = 4.25, SD = 
0.79) 

ส่วนข้อความที่แสดงระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ล าดับท้ายได้แก่ ข้อ
17 การเรียนภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะท าให้ฉันเข้าใจและซาบซึ้งในศิลปะและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ (  = 
3.45, SD = 0.81)  ข้อ 12 การเรียนภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะจะท าให้คนอื่นเคารพและยอมรับฉันมากข้ึนที่
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ (  = 3.40, SD = 0.98)  และข้อ 10 ฉันเรียนภาษาอังกฤษเพราะฉันต้องท างานที่
ได้รับมอบหมายและต้องสอบให้ผ่าน (  = 3.16, SD = 0.98) 
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ตารางที่ 3 ระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ าแนกตามประเภทของแรงจูงใจ 

ประเภทของแรงจูงใจ ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
แรงจูงใจเชิงเครื่องมือ (Instrumental motivation) 
(ข้อ 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20) 

3.97 0.96 สูง 

แรงจูงใจเชิงบรูณาการ (Integrative motivation) 
(ข้อ 3, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19) 

3.80 0.88 สูง 

 เมื่อจ าแนกประเภทของแรงจูงใจแล้วพบว่า ระดับค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษประเภท
แรงจูงใจเชิงเครื่องมือ (Instrumental motivation) อยู่ที่ 3.97 ซึ่งสูงกว่าแรงจูงใจเชิงบูรณาการ (Integrative 
motivation) ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 แต่ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจทั้งสองประเภทยังอยู่ในระดับสูง 
 
ตารางที่ 4  ระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ าแนกตามชั้นปีที่เรียน 

ชั้นปีที่เรียน 
ประเภทของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจเชิงเคร่ืองมือ แรงจูงใจเชิงบูรณาการ 
ค่าเฉลี่ย SD แปลผล ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 

ชั้นปีที่ 1 3.91 0.98 สูง 3.80 0.88 สูง 
ชั้นปีที่ 2 3.91 0.87 สูง 3.63 0.81 สูง 
ชั้นปีที่ 3 4.02 0.95 สูง 3.96 0.86 สูง 
ชั้นปีที่ 4 4.07 0.89 สูง 3.81 0.87 สูง 
ชั้นปีที่ 5 3.93 0.99 สูง 3.77 0.91 สูง 

 
 ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ทุกชั้นปี มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษทั้งประเภทแรงจูงใจเชิงเครื่องมือ และแรงจูงใจเชิง
บูรณาการอยู่ในระดับสูง โดยค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจเชิงเครื่องมือจะสูงกว่าแรงจูงใจเชิงบูรณาการทุกชั้นปีเช่นกัน 
 
ตารางที่ 5 ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของนักศึกษา (n = 225) 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ค าศัพท์ 

ไวยากรณ์ 
การฟัง 
การอ่าน 
การพูด 

การเขียน 

24 
110 
30 
9 
28  
24 

10.70 
48.90 
13.30 
4.00 
12.40 
10.70 

 
 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษด้านใดที่คิดว่าเป็น
ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษมากท่ีสุด นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.90 ตอบว่าไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตามด้วย
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ทักษะการฟัง (ร้อยละ 13.30) ทักษะการพูด (ร้อยละ 12.40) ค าศัพท์ (ร้อยละ 10.70) ทักษะการขียน (ร้อยละ 
10.70)  และทักษะการอ่าน (ร้อยละ 4.00) เป็นล าดับสุดท้าย 
 
ตารางที่ 6 ลักษณะการเรียนการสอนภาษาองักฤษที่นักศึกษาคิดว่าเป็นปัญหาสูงสุด 10 ล าดับแรก  
ความคิดเห็น ความถ่ี 

1. อาจารย์สอนโดยเน้นการท่องจ า เพ่ือการตอบค าถามและการสอบ  
2. นักศึกษาน่ังฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว ไม่มีกิจกรรม 
3. อาจารย์ไม่ใส่ใจนักศึกษา ไม่อธิบายเพ่ิมเติมเมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจ หรือสนใจ

นักศึกษาบางกลุ่มเท่าน้ัน 
4. อาจารย์สอนแบบกดดัน สร้างบรรยากาศการเรียนแบบเคร่งเครียด กดดันนักศึกษา 
5. อาจารย์สอนเน้นกฎไวยากรณ์ เน้นทฤษฎีและความถูกต้องของภาษา 
6. นักศึกษาตอบค าถามเป็นรายบุคคล เมื่อผิดหรือท าไม่ได้จะรู้สึกอายและไม่อยากเข้า

เรียนอีก 
7. อาจารย์สอนตามเน้ือหาที่ปรากฏในหนังสือเท่าน้ัน 
8. อาจารย์ให้พูดภาษาอังกฤษตลอดทั้งชั่วโมงเรียน พูดส าเนียงให้ถูกต้อง 
9. เรียนท าแบบฝึกหัดจากข้อสอบ เรียนแล้วสอบต่อทันที 
10. อาจารย์ให้อ่านแล้วแปล ไม่ได้เรียนรู้อะไร 

36 
27 
21 
 
18 
16 
10 
 
7 
4 
3 
3 

 
 ตารางที่ 6 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่นักศึกษามองว่าเป็นปัญหา
และอุปสรรค นักศึกษาจ านวน 36 คนไม่ชอบการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจ า และการเรียกตอบเป็นรายบุคคล 
นักศึกษาจ านวน 27 คนไม่ชอบการเรียนแบบน่ังฟังบรรยายโดยไม่มีกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน นักศึกษา
จ านวน 21 คนคิดว่าการที่อาจารย์ไม่ใส่ใจนักศึกษา ไม่อธิบายเพ่ิมเติมเมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจ หรือสนใจนักศึกษาบาง
กลุ่มเท่าน้ัน เป็นอุปสรรคต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ในขณะที่นักศึกษาจ านวน 18 คนไม่ชอบการเรียนภาษาอังกฤษ
ในบรรยากาศกดดันและเคร่งเครียด และนักศึกษาจ านวน 16 คน ไม่ชอบอาจารย์ที่สอนโดยเน้นกฎไวยากรณ์ และ
ความถูกต้องของภาษาเป็นหลัก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลของระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับผลวิจัยของดีเด่น เบ็ญฮาบัน (2556) ปิยนุช 
อุดมเกียรติสกุล (2559) และNing (2015) ที่ศึกษาระดับของแรงจูงใจและพบว่าค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง ในประเด็นน้ีสามารถอธิบายได้ดังน้ี นักศึกษาครูเห็นความส าคัญของการเรียน
ภาษาอังกฤษ เพราะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน โดยเฉพาะการประกอบวิชาชพีครู ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 และใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับชาวต่างชาติ 
โดยในข้อความท่ี 2 (ฉันเรียนภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสาร) ข้อความท่ี 5 (การ
เรียนภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะฉันต้องใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานในอนาคต) และข้อความท่ี 7 (การเรียน
ภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะท าให้ฉันสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้อย่างง่ายดาย ) ในแบบสอบถาม
ยืนยันความส าคัญและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และเมื่อพิจารณาแยกเป็นชั้นปีก็ พบว่า 
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นักศึกษาทุกชั้นปีมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่านักศึกษาจะอยู่ชั้นปีใดหรือ
เรียนภาษาอังกฤษอยู่หรือไม่ นักศึกษาก็เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษและมีความปรารถนาที่จะเรียน
ภาษาอังกฤษให้ประสบผลส าเร็จ 

2. แรงจูงใจเชิงเครื่องมือมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแรงจูงใจเชิงบูรณาการเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับสูงทั้งสอง
ประเภท สอดคล้องกับงานวิจัยของ Assavanadda & Tangkiengsirisin (2018), Choomthong & Chaichompoo 
(2015), Kitjaroonchai & Kitjaroonchai (2012), Nuchnoi (2008) แล ะ  Oranpattanachai (2013) ทีพ่ บ ว่ า
แรงจูงใจเชิงเครื่องมือสูงกว่าแรงจูงใจเชิงบูรณาการ โดยสามารถอธิบายได้จากการที่กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมกับการ
ประกอบวิชาชีพครู และยังมีนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าโครงการครูคืนถ่ินซึ่งตระหนักดีว่าต้องมีทักษะภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) ระดับ B1 ข้ึนไป และต้องมีผลคะแนน
ภาษาอังกฤษจากการสอบ TOEFL ITP ไม่ต่ ากว่า 433 หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ ากว่า 40 หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า 3.5 
หรือ TOEIC ไม่ต่ ากว่า 450 หรือ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 39 จึงท าให้นักศึกษาท่ีแม้จะไม่ได้เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษก็
ตามยังตระหนักว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ส าคัญ และจ าเป็นต้องผ่านเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล จึงท าให้มี
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษเชิงเครื่องมือและเชิงบูรณาการในระดับสูง  

3. เมื่อพิจารณาถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเป็นปัญหามากท่ีสุด ร้อยละ 48.90 
คิดว่าไวยากรณ์เป็นปัญหามากที่สุด อภิปรายได้ว่าภูมิหลังและประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง
ยังเน้นการเรียนไวยากรณ์ จึงเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการเรียนไวยากรณ์มากกว่าทักษะเพ่ือการสื่อสาร 
อีกทั้งผลการวิจัยข้อน้ียังสอดคล้องกับลักษณะการสอนที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเป็นอุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษ 
เพราะส่วนใหญ่ไม่ชอบการเรียนการสอนแบบเน้นการท่องจ า เน้นการตอบค าถามจากแบบฝึกหัดและการสอบ ซึ่ง
เป็นวิธีการที่ไม่ช่วยให้เกิดการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

4. ค าถามปลายเปิดสะท้อนวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย โดยความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ชอบการเรียนการสอนแบบท่องจ า ไม่มีกิจกรรมสอดแทรก หรือเรียนไปเพ่ือสอบเท่าน้ัน
ถึงแม้จะมีความพยายามปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นไปที่การสื่อสารมากกว่าการเรียนแบบด้ังเดิม 
(Traditional approach) แต่ค าตอบที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าครูยังคงสอนภาษาอังกฤษแบบ Grammar 
translation เน้นการใช้กฎไวยากรณ์และความถูกต้องของรูปภาษามากกว่าการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ใน
ประเด็นน้ี Gardner et al. (2004) ให้ความเห็นว่าการสอนภาษาอังกฤษควรเน้นการสอนให้เชื่อมโยงกับบริบทด้าน
วัฒนธรรม จะช่วยเพ่ิมแรงจูงใจเชิงบูรณาการให้มากข้ึน เพราะแรงจูงใจเชิงบูรณาการจะช่วยให้ประสบความส าเร็จ
ในการเรียนภาษาท่ีสอง และหากเป็นผู้เรียนที่ไม่ใช่นักศึกษาเอกทางด้านภาษาอังกฤษย่ิงต้องเพ่ิมแรงจูงใจเชิงบูรณา
การ (Gardner & Lambert, 1972) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

       ผลจากการวิจัยครั้งน้ีแสดงว่านักศึกษาครูมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะไม่ใช่นักศึกษา
เอกภาษาอังกฤษก็ตาม ดังน้ัน เพ่ือให้ระดับของแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูงข้ึน ผู้สอนต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการท ากิจกรรม การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจเชิง
บูรณาการให้สูงข้ึนอีก อันจะเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศให้ประสบความส าเร็จ 
ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนควรเปลี่ยนเป็นการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ (English for 
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Specific Purposes) โดยสอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมไปพร้อมกับการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจทั้งเชิง
เครื่องมือและเชิงบูรณาการไปพร้อมกัน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เช่น โอกาสในการใช้
ภาษาอังกฤษ การสอนโดยผู้สอนชาวไทยหรือเจ้าของภาษา รวมทั้งปัจจัยของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ภูมิหลังและสถานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว เวลาที่ใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อแรงจูงใจ และความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย 

2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา และอาจเปรียบเทียบ
แรงจูงใจของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มต่างๆ เช่น นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษกับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น  
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