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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 2) 
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 1  และ 3) วิเคราะห์ความเหมือนและ
ความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของ นักศึกษาช้ันปี ที่ 1 ในแต่ละคณะ  

กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาปี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มรภ. อยุธยา) จาก 4 คณะคือ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 123 คน คณะครุศาสตร์ จ านวน 66 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน
50 คน และคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 74 คน รวม 313 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ และผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์ คณะละ 2 คน จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ 1) แบบสอบถามความวิตกกังวลในการเรียน
ภาษาอังกฤษซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยมีค่ าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 และ 2) แบบสัมภาษณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังกลในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยผ่านการทดลอง
ใช้ก่อนน ามาปรับปรุงเป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับจริง 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษา ช้ันปีที่ 1 มรภ.อยุธยามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง 2) 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษคือ ความประหม่าในการสื่อสาร การประเมินผลเชิงลบ ความ
คาดหวังสูง ความวิตกกังวลในการสอบและกลัวการสอบตก  ลักษณะของครูผู้สอน  วิธีการสอน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
และนักเรียน  ระดับความสบายใจเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาและ แรงบันดาลใจและทัศนคติของผู้เรียน 2) 
นักศึกษาปี 1 แต่ละคณะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลที่เหมือนกันคือ ความประหม่าในการสื่อสาร ความคาดหวังสูง 
ความวิตกกังวลในการสอบ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครแูละนักเรียนและ ระดับความสบายใจเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของ
ภาษา  แต่มีปัจจัยที่แตกต่างกันคือ วิธีการสอน แรงบันดาลใจและทัศนคติของผู้เรียนและ การประเมินผลเชิงลบ   
 

ค าส าคัญ : ความวิตกกังวล การเรียนภาษาอังกฤษ พระนครศรีอยุธยา Foreign Language Classroom Anxiety Scale  
               (FLCAS)  
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Abstract 
 

The purposes of this study were: 1) to explore the language learning anxiety level of 1st year 
students in Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat University (ARU), 2) to study factors affecting student 
language learning anxiety, and 3) to find the similarities and differences of factors affecting student 
language learning anxiety from each faculty. 

In this study, the sample was 313 first year students at Phranakorn Si Ayutthaya Rajabhat 
University. They were selected by stratified random sampling. The interviewed participants were 8 first 
year students at ARU (2 students from each faculty). Data collection in this study consisted of 1) the 
Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) which was both valid and reliable with a Cronbach’s 
alpha coefficient of 0.95 and 2) A list of the interview questions: factors affecting student language 
learning anxiety questions. The interview questions were piloted prior adopting. 

The major results showed that 1) the 1 st year students had high levels of language learning 
anxiety. 2) Factors affecting student language learning anxiety were communication apprehension, fear 
of negative evaluation, high expectation, test anxiety and fear of failing the course, style of teacher, 
classroom procedures, teacher-student interaction, level of comfort when interacting with native 
speakers, and motivation and attitudes of the students. 3) The similarities of factors affecting student 
language learning anxiety from each faculty included communication apprehension, high expectation, 
test anxiety and fear of failing the course, teacher-student interaction, and level of comfort when 
interacting with native speakers. And the differences of the factors covered   classroom procedures, 
motivation and attitudes of the students, and the fear of negative evaluation. 
 

Keyword: Anxiety, English language learning, Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS),  
              Phranakorn Si Ayutthaya 

 

บทน า 

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญทั้งในประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งมีการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกัน
อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซด์ อีเมล์ และทางโทรศัพท์มือถือ (Lai, Lin, & Kersten, 2010)  ยิ่งไปกว่า
นั้นมีมากกว่า 70 ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจ าชาติ (Crystal, 2003) ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่
ได้รับอิทธิพลและเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของ AEC หรือ ASEAN 
Economic Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) เพื่อพัฒนาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มี
ศักยภาพและเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน ภายใต้ประชาคมนี้ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษาราชการส าหรับประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช, 2556) 

ส าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้น ตั้งแต่พุทธศักราช 2438 รัฐบาลไทยได้ก าหนดให้
ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในรายวิชาที่ต้องสอนในหลักสูตรขั้นพื้นฐานเป็นระยะเวลานานของประเทศ (อรพรรณ วีระวงศ์, 
2547)  ปัจจุบันการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยได้อยู่ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบรุี  233 

ปีท่ี 12  ฉบับท่ี 28  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  2561 

2545-2549 (ธันวดี น าแสง, 2554) ภายใต้แผนนี้นักเรียนไทยทุกคนจ าเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษนับตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือวิทยาลัย ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ยิ่งไปกว่านั้นนักศึกษาไทยในทุกสาขาวิชาต้องเรียน
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาเลือกพื้นฐานเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาอังกฤษมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษา
ของประเทศไทยเป็นอันมาก อย่างไรก็ตามมีการพบปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษในการศึกษาไทยเกิดขึ้นมากมาย 
เนื่องจากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของนักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นจึงส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจในความสามารถ
การใช้ภาษาของตน และส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลในการใช้ภาษาของตนเองตามมา  (บัญชาการ เสมอเพชรและ        
พลังโชค แหวนเพชร, 2556, Tum, 2012) 
 

ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาของนักเรียน   
Horwitz Horwitz และ Cope (1986, p. 31) ได้นิยาม ความวิตกกังกลในการใช้ภาษาไว้ว่าเป็น “ส่วนประกอบ

ของทัศนคติส่วนบุคคล ความเช่ือ ความรู้สึก และพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องมาจากการเรียนภาษาต่างประเทศ และ
เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” ซึ่งความวิตกกังวลประเภทนี้มักพบเจอได้อย่างกว้างขวางใน
วงการการศึกษา มีงานวิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษและพบว่าความวิตกกังวลใน
การเรียนภาษาอังกฤษมักเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุทั้งปัจจัยภายในห้องเรียน (ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน การปฏิบัติการสอน) และ
ปัจจัยภายนอกห้องเรียน (ได้แก่ สังคม และ วัฒนธรรม) (MacIntyre, 1995) 

ปัจจัยภายในห้องเรียน ประการแรกคือ ผู้เรียน โดยส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการที่ผู้เรียนมีความภูมิใจในตนเองต่ า ปัญหา
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และ ความเช่ือของผู้เรียน (Young, 1991) ประการที่สองคือ ครูผู้สอน กล่าวคือ ความเช่ือที่ว่าครูผู้สอน
ควรได้รับความเกรงกลัวจากผู้เรียนในขณะที่สอน ซึ่งความเช่ือเหล่านั้นสามารถส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความวิตกกังกลในการเรียนภาษา
ขึ้นมาในภายหลัง (Young, 1991) และประการสุดท้ายคือ การปฏิบัติการสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับสี่ทักษะ
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสามารถส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาขึ้นมาได้ (Lee, 1999) 

ปัจจัยภายนอกห้องเรียนที่มีส่วนท าให้ผู้เรียนเกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษา คือ ลักษณะเฉพาะด้านสังคม
และวัฒนธรรม กล่าวคือ พื้นฐานด้านวัฒนธรรมของผู้เรียนสามารถส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาได้ 
เช่น ความถี่และคุณภาพในใช้ภาษาของผู้เรียนกับเจ้าของภาษานั้นๆ บรรยากาศในห้องเรียนที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ความ
ยากในการเข้าถึงครูผู้สอน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดความอับอายในระหว่างท ากิจกรรมในห้องเรียน (MacIntyre, 1995) 
อย่างไรก็ตามปัจจัยเหล่านั้นสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่างๆต่อตัวผู้เรียนตามมา  

ผลกระทบเชิงลบ ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษมีส่วนท าให้ผู้เรียนตัดสินใจลาออกจากสาขานั้นๆก่อน
ส าเร็จการศึกษา ซึ่ง MacIntyre (1995) ได้อธิบายผลกระทบด้านลบที่สามารถเกิดจากความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอยู่ 4 
ประเภทหลักๆ คือ 1) ผลกระทบด้านวิชาการ เช่น ผู้เรียนที่มีความวิตกกังวลสูงมักจะมีผลการเรียนที่ค่อนข้างต่ า (Price, 1991) 
2) ผลกระทบด้านความรู้ เช่น ผู้เรียนที่มีความวิตกกังวลมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสารหรือรับข้อมูลใหม่ (MacIntyre, 
1995) 3) ผลกระทบด้านสังคม เช่น บรรยากาศที่เต็มไปด้วยการแข่งขันภายในห้องเรียนส่งผลให้ผู้เรียนพยายามหลีกเลี่ยงการ
สื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศ และกลายเป็นคนเงียบขรึม และ4) ผลกระทบส่วนบุคคล เช่น ผู้เรียนมีปัญหาในการโต้ตอบ อาจมี
อาการหัวใจเต้นแรงและมือสั่นจนไม่สามารถควบคุมได้ 

สืบเนื่องมาจากสาเหตุและผลกระทบต่อความวิตกกังวลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจในการท าวิจัยด้านความวิตกกังวลใน
บริบทของราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่านักศึกษาในคณะต่างๆสามารถเกิดความวิตกกังวลในการเรียน
ภาษาอังกฤษจากปัจจัยต่างๆแตกต่างกันไป และจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีต ผู้วิจัยพบว่ายังมีงานวิจัยจ านวน
น้อยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ดังนั้นงานวิจัยช้ินนี้จึงถูกสร้างขึ้นและเพื่อเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ นักศึกษา และผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาภาษาอังกฤษ
และภาษาอื่นๆ อีกทั้งเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.  เพื่อศึกษาระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
2.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
3.  เพื่อวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในแต่ละคณะ  

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบประสานวิธี (Mixed method) โดยแบ่งการวิจัยเป็น 2 ส่วนคือ การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยอาศัยเครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ ดังนี ้

 ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1970) จากฐานประชากรจ านวนนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มรภ. อยุธยา) จ านวนทั้งสิ้น 1,441 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้จ านวน 313 คนซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าที่ร้อยละ 5 หรือที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
จากนั้นใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified random sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจ านวน
ประชากรของแต่ละคณะตามความเหมาะสม ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 : จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 

คณะ จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 566 123 

คณะครุศาสตร ์ 304 66 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 231 50 
คณะวิทยาการจัดการ 340 74 

รวม 1,441 313 
 

 โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ Likert Scale เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งใช้เกณฑ์การวัดระดับ
ความวิตกกังวลตามแนวคิดของ Piniel (2006) และ Lugossy Horvath และ Nikolov (2009) (ดังตารางที่ 2) ออกเป็น
สองระดับหลักๆคือความวิตกกังวลในระดับสูงและระดับต่ า 
ตารางที่ 2 : เกณฑ์การวัดระดับความวิตกกังวลในงานวิจัยนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 
สูง ค่อนข้างวิตกกังวล – วิตกกังวลมาก 100 – 165 3.01 – 5.00 
ต่ า ไม่มีความวิตกกังวล – วิตกกังวลเล็กน้อย 33 – 99 1.00 – 3.00 

  
 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความวิตกกังวลที่พัฒนาโดย Horwitz Horwitz และ Cope (1986) และ
แบบสอบถามความวิตกกังวลฉบับแปลของ ปภังกร กิจทวี (2554)  ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วย
วิธีการดังต่อไปนี ้1) แบบสอบถามความวิตกกังวลมีค่าความตรงและค่าความเที่ยงท่ีค่อนข้างสูง กล่าวคือมีค่า Cronbach’s  
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Alpha ที่ 0.93 (Horwitz et al., 1986) และมีค่าความเที่ยงที่ 0.83 (p < .01) (Aida, 1994) 2) ตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถามฉบับแปลอย่างละเอียดและ 3) ทดลองใช้แบบสอบถามฉบับแปลกับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่ก าลังเรียน
ภาษาอังกฤษจ านวน 30 คนและน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแบบสอบถามดังกล่าวต่อไป 

ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือก
นักศึกษา มรภ. อยุธยา ช้ันปีที่ 1 จ านวน 8 คน จาก 4 คณะได้แก่ 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2) คณะครุ
ศาสตร์ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ4) คณะวิทยาการจัดการ คณะละ 2 คนโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือการวิจัย 

ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยวิธีการดังต่อไปนี้ 1) สร้างค าถามสัมภาษณ์จ านวน 12 ข้อ ซึ่ง
ครอบคลุมค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความวิตกกังกล 2) น าแบบ
สัมภาษณ์ไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหัวข้อในการวิจัยดังกล่าว และ 3) น า
แบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่ก าลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษจ านวน 4 คน และน าผลที่ได้มาปรับปรุง
แบบสัมภาษณ์ในการต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปแปลความหมายข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวิจัยการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เลือกใช้สถิติโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความ
เหมาะสมของข้อมูลสถิติที่ไดน้ ามาวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้จ านวน ความถี่ 
ร้อยละค่าสูงสุด  ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายข้อมูลส่วนบุคคล และระดับความวิตกกังวลใน
การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากข้อเสนอแนะใน
แบบสอบถามและ ข้อมูลการสัมภาษณ์โดยการใช้การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect  Analysis) และมีการ
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ผู้วิจัยเกิดความมั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง โดยการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล จะเน้นการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากนักศึกษาปีที่ 1 จาก 4 คณะนั้นว่ามีความเหมือนหรือต่างกัน   ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อ
ค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง   

 

ผลการวิจัย  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 1: 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบประสานวิธี ซึ่งผู้วิจัยอาศัยแบบสอบถามใน
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
ทั้งสิ้นจ านวน 313 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) เพื่อให้ได้สัดส่วนของประชากรที่
เป็นตัวแทนตอบแบบสอบถามในครั้งนี้อย่างเหมาะสม อีกท้ังผู้วิจัยอาศัยแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผล
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1) ระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 2) ปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ 3) การวิเคราะห์ความเหมือนและความ
แตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในแต่ละคณะ  

กลุ่มตัวอย่างในแต่ละคณะส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิงจ านวน 224 คน คิดเป็นร้อย
ละ 71.57 และเป็นเพศชายจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 28.43 และกลุ่มตัวอย่างในทุกคณะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
มากกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างของคณะครุศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงที่สุด จ านวน 38 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 61.29  ถัดมาคือคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 31.17 และกลุ่มตัวอย่างของคณะ
มนุษยศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าที่สุด จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 ถัดมาคือคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 68.89  

ระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ความประหม่าในการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทุกคณะมีความวิตกกังวลในการเรียน

ภาษาอังกฤษทุกประเภทอยู่ในระดับสูง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความวิตกกังวลเกี่ยวกับความประหม่าในการสื่อสารสูง
ที่สุดคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (  = 3.30) คณะครุศาสตร์ (  = 3.23) คณะวิทยาศาสตร์ (  = 3.19)
คณะวิทยาการจัดการ  (  = 3.16) ตามล าดับ 

ความวิตกกังวลในการสอบ ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่านักศึกษาทุกคณะมีความวิตกกังวลในการสอบอยู่ในระดับสูง 
กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความวิตกกังวลในการสอบสูงที่สุด (  = 3.26) ล าดับต่อมา
คือคณะวิทยาศาสตร์ (  = 3.14) คณะครุศาสตร์  (  = 3.28) และคณะวิทยาการจัดการ  (  = 3.21) ตามล าดับ   

ความกลัวถูกประเมินทางลบ พบว่านักศึกษาจากทุกคณะมีความกลัวถูกประเมินทางลบอยู่ในระดับสูง ซึ่ง
นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์มีความกลัวถูกประเมินทางลบสูงที่สุด (  = 3.42) ต่อมาคือ คณะมนุษยศาสตร์ (  = 3.29) 
คณะครุศาสตร์ (  = 3.09 และคณะวิทยาการจัดการ  (  = 3.06) ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 : ระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นรายประเภทของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  

คณะ 

ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 

ความประหม่า 
ในการสื่อสาร 

ความวิตกกังวลในการสอบ 
ความกลัวถูกประเมนิ 

ทางลบ 
M SD แปลผล M SD แปลผล M SD แปลผล 

คณะมนุษยศาสตร ์ 3.30 1.1222 สูง 3.26 1.142 สูง 3.29 1.142 สูง 
คณะครุศาสตร ์ 3.23 0.9781 สูง 3.09 0.994 สูง 3.28 1.003 สูง 
คณะวิทยาศาสตร ์ 3.19 1.136 สูง 3.14 1.121 สูง 3.42 1.115 สูง 

คณะวิทยาการจัดการ 3.16 0.9781 สูง 3.06 0.994 สูง 3.21 1.003 สูง 
n = 313 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1      
จากการสัมภาษณ์นักศึกษา มรภ. อยุธยา ช้ันปีที่ 1 จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ คณะละ 2 คน จ านวน 8 คน ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษจากปัจจัยต่อไปนี้ 

1) ความประหม่าในการสื่อสาร นักศึกษามักจะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องพูดหน้าห้องเรียนภาษาอังกฤษ 
2) การประเมินผลเชิงลบ นักศึกษากลัวที่จะพูดผิดหน้าช้ันเรียนและถูกเพื่อนหัวเราะอีกทั้งกลัวถูกเพื่อน

มองว่าตนอยากโอ้อวดความสามารถ จึงไม่กล้าที่จะพูดกับเพื่อนในห้องด้วยภาษาอังกฤษ 
3) ความคาดหวังสูง นักศึกษาท้ังสองคนคิดว่ามีนักเรียนคนอ่ืนเรียนภาษาได้ดีกว่า 
4) ความวิตกกังวลในการสอบและกลัวการสอบตก นักศึกษาทั้งสองคนกล่าวว่าตนเองมักจะกังวลว่าจะ

สอบตกในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

http://management.aru.ac.th/
http://www.psu.ac.th/node/75
http://www.psu.ac.th/node/75
http://sci.aru.ac.th/
http://edu.aru.ac.th/
http://management.aru.ac.th/
http://www.psu.ac.th/node/75
http://www.psu.ac.th/node/75
http://edu.aru.ac.th/
http://management.aru.ac.th/
http://www.psu.ac.th/node/75
http://www.psu.ac.th/node/75
http://edu.aru.ac.th/
http://management.aru.ac.th/
http://www.psu.ac.th/node/75
http://www.psu.ac.th/node/75
http://www.psu.ac.th/node/75
http://edu.aru.ac.th/
http://management.aru.ac.th/
http://www.psu.ac.th/node/75
http://edu.aru.ac.th/
http://sci.aru.ac.th/
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5) ลักษณะของครูผู้สอน นักศึกษาจะรู้สึกเครียดและกดดันเมื่อต้องเรียนกับอาจารย์ที่ค่อนข้างเคร่งเครียด
และอาจารย์ที่ชักสีหน้าไม่พอใจเมื่อนักศึกษาไม่สามารถสื่อสารกับอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษได้  

6) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครแูละนักเรียน นักศึกษารู้สึกร าคาญและวิตกเมือ่ฟังอาจารย์พูดและไม่สามารถเข้าใจได้ 
7) ระดับความสบายใจเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา เนื่องจากนักศึกษาไม่ค่อยได้มีโอกาส

ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา และส่วนมากแค่ทักทายกับอาจารย์ชาวต่างชาติและบอกทางนักท่องเที่ยวเท่านั้น จึงท าให้รู้สึก
เขินอายเมื่อต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา 

คณะวิทยาศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษจากปัจจัยต่อไปนี้ 
1) ความประหม่าในการสื่อสาร นักศึกษามักจะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องพูดหน้าห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษและ

รู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องพูดฉับพลันโดยไม่มีการเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า 
2) การประเมินผลเชิงลบ นักศึกษากลัวข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ของตนเองถ้าไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้า 
3) ความคาดหวังสูง นักศึกษากลัวตอบค าถามภาษาอังกฤษไม่ได้ และหากต้องใช้เวลาในการคิดนานจะ

รู้สึกกดดันเครียดขึ้นได้ 
4) ความวิตกกังวลในการสอบและกลัวการสอบตก โดยนักศึกษาระบุว่าตนเองมักจะรู้สึกตื่นเต้นและกลัว

ท าข้อสอบไม่ได้เสมอ 
5) ลักษณะของครูผู้สอน นักศึกษามักจะรู้สึกกดดันกับอาจารย์ที่ชอบดุ และช้ีให้ตอบตลอดเวลา โดยที่

สอนไม่เข้าใจ และไม่ให้เวลาในการเตรียมตัวก่อนตอบค าถาม 
6) วิธีการสอน นักศึกษารู้สึกกังวลกับการฟังที่มีเนื้อหาค่อนข้างยากเพราะรู้สึกว่าตนฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง 
7) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน โดยเมื่อนักศึกษาไม่สามารถเข้าใจทุกค าพูดที่ครูพูดได้ ส่งผลให้

ไม่มีสมาธิในการเรียนและ เรียนได้ไม่เข้าใจ 
8) ระดับความสบายใจเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา เนื่องจากนักศึกษาไม่ค่อยได้มีโอกาส

ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา ส่วนมากเป็นการบอกทางนักท่องเที่ยว เมื่อต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาจึงมักจะรู้สึก
ตื่นเต้น กลัวพูดผิด และสื่อสารไม่รู้เรื่อง 

 คณะครุศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษจากปัจจัยต่อไปนี้ 
1) ความประหม่าในการสื่อสาร เมื่อต้องพูดในห้องเรียนภาษาอังกฤษ นักศึกษามักจะรู้สึกตื่นเต้นเป็นกังวล 

ไม่กล้าแสดงออก และกลัวพูดผิดแล้วส่งผลให้ความหมายเปลี่ยน 
2) การประเมินผลเชิงลบ นักศึกษามักจะรู้สึกตื่นเต้นและกลัวที่จะพูดผิดหน้าช้ันเรียน เพราะรู้สึกว่าการ

พูดผิดส่งผลให้ความหมายเปลี่ยน และท าให้เพื่อนหัวเราะตนได้ 
3) ความคาดหวังสูง นักศึกษาท้ังคู่คิดว่ามีนักเรียนคนอ่ืนเรียนภาษาได้ดีกว่าตน 
4) ความวิตกกังวลในการสอบและกลัวการสอบตก นักศึกษารู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องท าข้อสอบภาษาอังกฤษ 

เนื่องจากกลัวท าข้อสอบไม่ได้และจะสอบตกในรายวิชาภาษาอังกฤษ  
5) วิธีการสอน โดยนักศึกษามักจะรู้สึกเครียดที่ต้องเรียนกับอาจารย์ที่เน้นสอนเฉพาะไวยากรณ์ที่ยากจนเกินไป 
6) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน นักศึกษามักจะมีความวิตกกังวลเมื่อฟังที่อาจารย์พูดไม่รู้เรื่อง 

และส่งผลให้เรียนไม่เข้าใจ 
7) ระดับความสบายใจเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา นักศึกษาทั้งสองคนไม่ค่อยได้มีโอกาส

ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา ส่วนมากจะแค่บอกทางชาวต่างชาติ และหากต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา จะรู้สึก
ตื่นเต้น เขินอาย กลัวพูดผิด และท าให้ชาวต่างชาติไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนพูด 
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8) แรงบันดาลใจและทัศนคติของผู้เรียน นักศึกษามีความรู้สึกกังวลเมื่อต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
เพราะมองว่าวิชาภาษาอังกฤษยากมากและไม่ใช่วิชาที่ตนถนัดและชื่นชอบ 

คณะวิทยาการจัดการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวลในการเรยีนภาษาอังกฤษจากปัจจัยต่อไปนี ้
1) ความประหม่าในการสื่อสาร นักศึกษาจะรูส้ึกอายเขินบ้างเมื่อต้องพูดในห้องเรียนภาษาอังกฤษ 
2) ความคาดหวังสูง นักศึกษาทั้งคู่มีความคิดว่านักเรียนคนอ่ืนเรียนภาษาได้ดีกว่าตน 
3) ความวิตกกังวลในการสอบและกลัวการสอบตก นักศึกษารู้สึกค่อนข้างเกร็งและกดดันเมื่อต้องท าข้อสอบ

ภาษาอังกฤษ 
4) ลักษณะของครผููส้อน นักศึกษาค่อนข้างกดดันเมื่อต้องเรยีนกับอาจารย์ที่ชอบพูดจาไม่ดี และอาจารยท์ี่

คอยแก้ไข้ข้อผิดพลาดของตนเองในห้องเรียนเสมอแล้วท าให้มักจะรูส้ึกอาย 
5) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน นักศึกษารู้สึกเป็นกังวลใจบ้างเมื่อฟังและแปลที่อาจารย์พูดไม่ได ้ 
6) ระดับความสบายใจเมื่อมีการปฏิสมัพันธ์กับเจ้าของภาษา เนื่องจากนักศึกษาไม่ค่อยมีโอกาสปฏิสมัพันธ์

กับเจ้าของภาษา ส่วนมากจะแค่ทกัทายกับอาจารยต์่างชาติเท่าน้ัน หากจ าเป็นต้องตดิต่อสื่อสารกับอาจารย์ชาวต่างชาติจะ
รู้สึกเกร็ง ไม่มั่นใจ และกลัวพูดผดิ 

7) แรงบันดาลใจและทัศนคติของผู้เรยีน โดยนักศึกษามคีวามรูส้ึกว่าวิชาภาษาอังกฤษค่อนข้างยาก และ
หากต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิม่มากข้ึนก็จะรู้สึกร าคาญใจเพราะส่วนตัวไม่ชอบวิชานี้ตั้งแต่ต้น 
 

การวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในแต่ละคณะ  
 จากปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของแต่ละคณะ 
พบว่ามีความเหมือนและความแตกต่างของปัจจัยของแต่ละคณะดังต่อไปนี้  

ความเหมือนของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ในแต่ละคณะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาจากท้ัง 4 คณะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความวิตกกังวลที่เหมือนกันคือ 

1) ความประหม่าในการสื่อสาร โดยนักศึกษาทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่ามักจะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องพูดหน้า
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 

2) ความคาดหวังสูง นักศึกษาทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันอีกว่านักศึกษาทั้งคู่คิดว่ามีนักเรียนคนอื่นเรียน
ภาษาได้ดีกว่าตน จึงเกิดความวิตกขึ้น 

3) ความวิตกกังวลในการสอบและกลัวการสอบตก นักศึกษาแต่ละคณะมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันว่ามักจะ
รู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องท าข้อสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากกลัวที่จะท าข้อสอบไม่ได้  

4) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน นักศึกษาจากทั้ง 4 คณะมีความเห็นคล้ายกันว่าตนมักจะเกิด
ความวิตกกังวลขึ้นเมื่อไม่สามารถเข้าใจทุกค าพูดของอาจารย์ได้และส่งผลให้เรียนได้ไม่เข้าใจ 

5) ระดับความสบายใจเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา  นักศึกษาทุกคณะยังลงความเห็นตรงกันว่าตน
ไม่ค่อยมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา  ส่วนมากจะมีโอกาสแค่ทักทายกับอาจารย์ชาวต่างชาติหรือแค่บอกทาง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่าน้ัน เมื่อต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา จึงท าให้รู้สึกเขินอายและกลัวสื่อสารได้ไม่รู้เรื่อง 

ความแตกต่างของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ในแต่ละคณะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาบางคณะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความวิตกกังวลแตกต่างจากคณะอื่น คือ 

1) วิธีการสอน มีเพียงคณะวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์เท่านั้นท่ีมีความวิตกกังวลในเรื่องวิธีการสอนของ
ครูผู้สอน โดยลงความเห็นว่าอาจารย์สอนเนื้อหาท่ีค่อนข้างเฉพาะด้านและยากเกินไป 
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2) แรงบันดาลใจและทัศนคติของผู้เรียน เป็นที่น่าสนใจว่ามีเพียงคณะครุศาสตร์และวิทยาการจัดการเท่านั้น
ที่มีความวิตกกังวลเนื่องจากทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของตน  โดยนักศึกษาทั้งสองคณะเห็นตรงกันว่าวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากและไม่ใช่วิชาที่ตนถนัดและที่ตนช่ืนชอบ 

3) การประเมินผลเชิงลบ  ทั้งนี้มีเพียงกลุ่มตัวอย่างจาก 3 คณะคือ คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะครุศาสตร์เท่านั้นที่เกิดความวิตกกังวลจากการที่ตนได้รับการประเมินผลเชิงลบ โดยลงความเห็นคล้ายกันว่ามักจะวิตกกังวล
กลัวที่จะพูดผิดหน้าช้ันเรียนและถูกเพื่อนหัวเราะ 

4) ลักษณะของครูผู้สอน  มีเพียงแค่กลุ่มตัวอย่างจาก 3 คณะคือ คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
วิทยาการจัดการเท่านั้นที่เกิดความวิตกกังวลจากลักษณะของครูผู้สอนโดยนักศึกษาทั้ง 3 คณะเห็นคล้ายกันว่า จะรู้สึกเครียดและ
กดดันเมื่อต้องเรียนกับอาจารย์ที่ค่อนข้างเคร่งเครียด  ชอบพูดจาไม่ดี หรืออาจารย์ที่ชักสีหน้าไม่พอใจเวลาสื่อกับตนแล้วไม่เข้าใจ 

 

สรุปและอภิปรายผล  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่  1: 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความวิตกกังวลในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ัน
ปีที่ 1  3) วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาช้ันปี ที่ 1 ในแต่ละคณะ ซึ่งผลการวิจัย อภิปราย และเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

ระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากการตอบแบบสอบถามพบว่า 
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง (  = 3.17) ซึ่งผลการวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ธันวดี น าแสง (2554) และ Tum (2012) โดยในงานวิจัยของ ธันวดี น าแสง (2554) พบว่านักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาที่สูง เนื่องจากจะต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในห้องเรียน 
ขณะเดียวกันในงานวิจัยของ Tum (2012) พบว่านักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์เทิร์นไซปรัสมีความวิตกกังวล
ภาษาในระดับสูงเมื่อต้องมีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้ได้แย้งกับผลการวิจัยของ Yayli (2012) 
และ Ozuturk และ Hursen (2013) โดย Yayli (2012) พบว่านักเรียนที่ลงเรียนภาคฤดูร้อนมีความวิตกกังวลในการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง อีกท้ัง Ozuturk และ Hursen (2013) พบว่า นักศึกษาชาวตุรกีช้ันปีที่ 1 และ 2 จาก
มหาวิทยาลัย Cyprus international university มีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่ าเช่นกัน 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่  1 จากการสัมภาษณ์
นักศึกษา มรภ. อยุธยา ช้ันปีท่ี 1 จากทั้ง 4 คณะ ผู้วิจัยพบว่าโดยภาพรวมมี 9 ปัจจัยหลักๆที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ดังต่อไปนี้  

1) ความประหม่าในการสื่อสาร เป็นความรู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องพูดหน้าห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษหรือต้องพูด
ฉับพลันโดยไม่มีการเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า 

2) การประเมินผลเชิงลบ เกี่ยวกับการกลัวพูดผิดหน้าช้ันเรียนและถูกเพื่อนหัวเราะ 
3) ความคาดหวังสูง เป็นความคิดเห็นว่ามีนักเรียนคนอื่นเรียนภาษาได้ดีกว่าตนจึงเกิดความวิตกขึ้น 
4) ความวิตกกังวลในการสอบและกลัวการสอบตก การเกิดความวิตกกังวลกลัวที่จะไม่สามารถสอบผ่านรายวิชา

ภาษาอังกฤษ หรือผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ 
5) ลักษณะของครูผู้สอน การเกิดความวิตกกังวลเมื่อต้องเรียนกับอาจารย์ที่มีบุคลิกเคร่งขรึม มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์ต่ า หรือแสดงอาการไม่พอใจออกมาทางสีหน้า 
6) วิธีการสอน นักศึกษามักจะเกิดอาการเครียดและกังวลเมื่อต้องเรียนวิธีการสอนที่เน้นเนื้อหาค่อนข้างยาก 
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7) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน เป็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาไม่สามารถท าความเข้าใจ
ทีอ่าจารย์พูดได้ 

8) ระดับความสบายใจเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา เป็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น เนื่องจากนักศึกษา
ไม่มีโอกาสหรือประสบการณ์ในการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาจึงส่งผลให้เกิดอาการวิตก ตื่นเต้น และเขินอายขึ้นเมื่อต้องมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา 

9) แรงบันดาลใจและทัศนคติของผู้เรียน คือการที่นักศึกษามีความรู้สึกในด้านลบต่อภาษาอังกฤษ โดยการคิด
ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ยากและตนไม่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว เมื่อต้องเรียนจึงเกิดความวิตกกังวลขึ้น  

ผลการวิจัยดังกล่าวได้สอดคล้องกับกับผลการวิจัยของ  Chan และ Wu (2004) และผลการวิจัยของ Ozuturk 
และ Hursen (2013) โดยในงานวิจัยของ Chan และ Wu (2004) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการ
เรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาไต้หวันและพบว่าความวิตกกังวลในการสอบ กลัวการสอบตก ความยากของค าศัพท์  
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน  การประเมินผลเชิงลบ และความคาดหวังสูงส่งผลให้นักศึกษาเกิดความวิตกกังวล
ในการเรียนภาษาต่างประเทศมากที่สุด และในงานวิจัยของ Ozuturk และ Hursen (2013) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความวิตก
กังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวตุรกี ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ 2 จากมหาวิทยาลัย Cyprus international university  ก็พบว่า นักศึกษามี
ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษจากสาเหตุดังต่อไปนี้คือ ความเหมาะสมของกิจกรรมในห้องเรียน ระดับความยาก
ของรายวิชา  การจัดการรายวิชา และ พฤติกรรมของครูผู้สอน  

ขณะเดียวกัน Kunt และTum (2010) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของความวิตกกังวลในการเรียนภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู ช้ันปีที่ 4 ประเทศ North Cyprus ก็พบว่า นักศึกษารู้สึกประหม่าและไม่สบายใจในการ
เรียนภาษาต่างประเทศด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ (1) ทัศนคติด้านลบของอาจารย์ชาวต่างชาติ เช่น การดูถูกระดับภาษาของ
นักศึกษา (2) เพื่อนชาวต่างชาติมีการหัวเราะเยอะเมื่อนักศึกษานั้นๆ พูดผิดในห้องเรียน และถูกมองเป็นตัวตลก 

ความเหมือนและความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของ  
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ในแต่ละคณะ พบว่า นักศึกษาจากทั้ง 4 คณะมีความเห็นตรงกันในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล
ของตนขึ้นดังต่อไปนี ้

1) ความประหม่าในการสื่อสาร โดยนักศึกษาทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่ามักจะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อต้องพูดหน้า
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ  

2) ความคาดหวังสูง นักศึกษาทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันอีกว่านักศึกษาทั้งคู่คิดว่ามีนักเรียนคนอื่นเรียนภาษา
ได้ดีกว่าตนจึงเกิดความวิตกขึ้น 

3) ความวิตกกังวลในการสอบและกลัวการสอบตก นักศึกษาทุกคณะมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันว่ามักจะรู้สึก
ตื่นเต้นเมื่อต้องท าข้อสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากกลัวท าข้อสอบไม่ได้  

4) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน นักศึกษาจากทั้ง 4 คณะมีความเห็นคล้ายกันว่าตนมักจะเกิดความ
วิตกกังวลขึ้นเมื่อไม่สามารถเข้าใจทุกค าพูดของอาจารย์ได้และส่งผลให้เรียนได้ไม่เข้าใจ 

5) ระดับความสบายใจเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา นักศึกษาทุกคณะเห็นตรงกันว่าตนไม่ค่อยมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา ส่วนมากจะมีโอกาสแค่ทักทายกับอาจารย์ชาวต่างชาติหรือแค่บอกทางนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เท่านั้น เมื่อต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา จึงท าให้รู้สึกเขินอายและกลัวสื่อสารได้ไม่เข้าใจ 

ทั้งนี้มีเพียง 3 ปัจจัยเท่าน้ันท่ีพบว่าแตกต่างจากของนักศึกษาทุกคณะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1) วิธีการสอน มีเพียงคณะวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์เท่านั้นท่ีมีความวิตกกังวลในเรื่องน้ี โดยทั้งคู่ลง
ความเห็นว่าอาจารย์สอนเนื้อหาท่ีค่อนข้างยากและเฉพาะด้านเกินไป  

2) แรงบันดาลใจและทัศนคติของผู้เรียน เป็นที่น่าสนใจว่ามีเพียงคณะครุศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เท่านั้นที่มีความวิตกกังวลเนื่องจากทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของตน โดยทั้งคู่เห็นตรงกันว่าวิชาภาษาอังกฤษเป็น
วิชาที่ยากและไม่ใช่วิชาที่ตนถนัดหรือช่ืนชอบ 

3) การประเมินผลเชิงลบ  ทั้งนี้มีเพียงกลุ่มตัวอย่างจาก คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
ครุศาสตร์เท่านั้นท่ีเกิดความวิตกกังวลจากการได้รับการประเมินผลเชิงลบ โดยลงความเห็นคล้ายกันว่ามักจะวิตกกังวลกลัว
ที่จะพูดผิดหน้าชั้นเรียนและถูกเพื่อนหัวเราะ 

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ Horwitz, et al. (1986) MacIntyre (1995) และWaseem (2013) โดยใน
งานวจิัยของ Horwitz, et al. (1986) พบว่าความวิตกกังวลในการเรียนภาษาเกิดจาก 3 สาเหตุหลักๆคือ ความประหม่าใน
การสื่อสาร ความกลัวถูกประเมินทางลบและ ความวิตกกังวลในการสอบ สอดคล้องกับ MacIntyre (1995) ที่ระบุว่าปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้ เรียนคือ ตัวผู้เรียนเอง ครูผู้สอน และการปฏิบัติการสอน  
ขณะเดียวกัน Waseem (2013) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ 
นักศึกษาชาวปากีสถาน ช้ันปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศปากีสถาน ก็พบว่าความกลัวในผลการประเมิ น   
เชิงลบ ความวิตกกังวลในการพูด ความกลัวในการสอบ ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลในห้องเรียนภาษาอังกฤษข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะต่อผู้เรียนซึ่งก็คือนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มรภ. อยุธยา ควรตระหนักถึงความส าคัญของประเด็นดังจะ

กล่าวต่อไปนี ้
1.  นักศึกษาควรตระหนักถึงความส าคัญของความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษและผลกระทบด้าน

ลบท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากความวิตกกังวลของตน 
2.  นักศึกษาควรตระหนักถึงความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ

ของตนและพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
3.  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ควรเฝ้าระวัง (1) ความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีอาจเกิดขึ้นไดข้องตน    

(2) ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา และ (3) ผลกระทบที่สามารถเกิดได้จาก
ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาของตัวนักศึกษาเองเพื่อเตรียมตัวในการเป็นบัณฑิต และพร้อมส าหรับการท างานที่
จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

ข้อเสนอแนะต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ อาจารย์ และกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในประเด็นเรื่อง ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความวิตกกังวลของนักศึกษา
ดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษได้ส าเรจ็และอย่างมีประสทิธิภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีส่วนส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาดังกล่าว 
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