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Abstract 

Title  : Factors Affecting the Fourth Year English for International                   
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This research aimed to study factors affecting speaking English anxieties and to study the level of 
speaking English anxieties of students studying in the English for International Communication (EIC) 
program. The population was 78 fourth year students studying in the EIC program. The instrument used 
for data collection was a three sectioned questionnaire. Data were analyzed for percentage, mean and 
standard deviation. 

The findings of the study indicate that: 
1. Factors affecting anxiety in the English-speaking of 4th year students studying in English for 

International Communication program indicate that students have anxieties if they do not pass English 
speaking courses is at a high level (x̄ = 4.04). 

2. Levels of anxiety in the English-speaking of fourth year students is at a high level too. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลและเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใชใ้นการส่ือสารกบัประชาคมโลกได้
อยา่งไร้ขีดจ  ากดัภาษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่แลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสารและความรู้ใน
แขนงต่าง ๆ ดงันั้นการพฒันาประเทศในทุกดา้นใหมี้ความเจริญกา้วหนา้และทดัเทียมกบันานาประเทศ
ในโลกจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งพฒันาศกัยภาพของประชากรของประเทศใหมี้ความรู้ความสามารถใน
การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ ประเทศไทยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการใชภ้าษาองักฤษมาโดย
ตลอด ดงัจะเห็นไดจ้ากการจดัการศึกษาของชาติก  าหนดใหม้ีการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ ใน
ระดบัต่างๆมาเป็นเวลานานเพื่อใหป้ระชากรของชาติสามารถส่ือสารกบันานาชาติดว้ยภาษาองักฤษทั้ง
ทางดา้นการฟังการพดูการอ่านและการเขียน 

หลงัจากท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศโครงการ English Speaking Year 2012 
หลายคนเร่ิมใหค้วามส าคญักบัการเรียนภาษากนัมากข้ึน เพราะภาษาถือเป็นบนัไดท่ีจะท าใหเ้รากา้ว
สู่ความส าเร็จและเป็นประตูเช่ือมออกไปสู่ต่างประเทศไดโ้ดยเฉพาะภาษาองักฤษซ่ึงไดก้ลาย มาเป็น
ภาษากลางของประชาคมอาเซียนทุกประเทศ  รวมถึงประเทศไทยตอ้งพร้อมรับการเขา้มาของ
ประชาคมอาเซียนในปี  2558 ซ่ึงนกัศึกษาท่ีก  าลงัเขา้ศึกษาในปี  2555 น้ีจะตอ้งเตรียมความพร้อม
เร่ืองภาษาเพราะเม่ือจบออกไปจะตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากตลาดงานไม่ไดปิ้ดกั้น
แค่ในประเทศอีกต่อไป (http://www.enn.co.th) 

ความรู้สึกวิตกกงัวลความประหม่าเป็นเร่ืองท่ีพบเห็นโดยปกติในการเรียนภาษาท่ีสองหรือ
ภาษาต่างประเทศซ่ึงความรู้สึกวิตกกงัวลในเร่ืองการพดูน้ีเป็นท่ียอมรับกนัว่ามีผลต่อการแสดงออก
ต่อการพดูของผูเ้รียน ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นความส าคญัของปัญหาการพดูภาษาองักฤษของคนไทย
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตร
สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  สาขาภาษาต่างประเทศ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยันกัศึกษาเหล่าน้ีจะส าเร็จการศึกษาออกไปรับใชส้งัคมและเป็นก าลงั
ส าคญัในการพฒันาประเทศชาติใหก้บัภาครัฐและส่วนต่างๆของประเทศในอนาคต 

http://www.enn.co.th/
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษา
หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  สาขาภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2556 จ  านวน 78 คน 
 2.เพื่อศึกษาระดบัความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชา
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 78 คน 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบระดบัความวิตกกงัวลของนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อ 
การส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ 

2. ไดท้ราบปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษา
หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ 

3. เป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้เพ่ือการพฒันาการจดัการสอนวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 
ใหก้บันกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  

 
1.4 ขอบเขตของการวจิยั 

ด้านเนือ้หา : ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษา
หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล สาขา ภาษาต่างประเทศ  แบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 
ส่วน คือ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัความวิตกกงัวลใจในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษา 
ภาษาต่างประเทศ  หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  2) ศึกษาระดบัความวิตก
กงัวลในการพดูภาษาองักฤษ 

ด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คอื นกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

สาขาภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการ

ส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศจ านวน 78 คน 
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1.5 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
   ตวัแปรต้น    

 
[พิมพเ์น้ือความ] 
 
1.7  นิยามศพัทเ์ฉพาะ  
           ตวัแปรตาม 
[พิมพเ์น้ือความ] 
 
 
 
 
 
 

 
ตวัแปรที่ศึกษา 

 ตวัแปรต้น  คือ นกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  สาขา
ภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 ไดแ้ก่  เพศ อาย ุประสบการณ์การเรียนรายวิชาการ
พดูภาษาองักฤษ  บุคลิกภาพ และปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวล 

ตวัแปรตาม  คือ ความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชา
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 
 
 
1.6 นิยามศัพท์ 
 ความวิตกกงัวลในพดูภาษาองักฤษ หมายถึง ความกระวนกระวายใจไม่สบายใจ ไม่มัน่ใจ 
หวาดระแวง สบัสน ต่ืนเตน้ ประหม่า อาย เก่ียวกบัการพดูภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัศึกษา 

นกัศึกษา  หมายถึง นกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล สาขา
ภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั จ านวน 78 คน 
  

ปัจจยัส่วนตวั 
 เพศ 
 อาย ุ  
 ประสบการณ์การเรียนรายวิชา 

การพดูภาษาองักฤษ 
 บุคลิกภาพ ความวติกกงัวล 

ในการพูดภาษาองักฤษ 
 

ปัจจยัปัจจยัที่ส่งผลต่อความวติกกงัวล 
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ประสบการณ์การเรียนรายวิชาการพดูภาษาองักฤษ  หมายถึง การศึกษาวิชาการ ส่ือสาร
ภาษาองักฤษตามหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชยั 

บุคลิกภาพ  หมายถึง ลกัษณะอนัเป็นของจ าเพาะแต่ละบุคคล ซ่ึงแสดงออกทางท่าทาง 
ความรู้สึกนึกคิด ความเฉลียวฉลาด ตลอดจนกิริยามารยาท ลกัษณะนิสยั และอุปนิสยั 
 ปัจจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวล หมายถึง  เหตุการณ์ต่างๆ สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อ
อารมณ์ความรู้สึกดา้นลบในความมัน่ใจของตนเองต่อการพดูภาษาองักฤษ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตร

สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัความวติกกงัวล 
 2.1.1 ความหมายของความวิตกกงัวล 
 2.1.2 ประเภทของความวิตกกงัวล 
 2.1.3 สาเหตุของความวิตกกงัวล 
 2.1.4 ลกัษณะของความวิตกกงัวล 
 2.1.5 ระดบัความวิตกกงัวล 
 2.1.6 ผลของความวิตกกงัวล 
        2.1.7 ทฤษฎีของความวิตกกงัวล 
2.2  ทฤษฎีเกีย่วกบัทักษะการพูดภาษาองักฤษ 
 2.2.1  แนวคิดเก่ียวกบัความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ 
 2.2.2 ทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 
2.3 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  2.3.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งภายในประเทศ 

2.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัความวติกกงัวล 
2.1.1  ความหมายของความวติกกงัวล   ความวิตกกงัวลมีรากศพัทม์าจากภาษากรีก ว่า “To  

Strangle” หมายถึง การบีบรัด บีบบงัคบั และมาจากภาษาลาตินว่าความคบัแคน้หรือบีบรัด ความวิตก
กงัวลมีหลากความหมาย ซ่ึงมีผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย ์โดยทัว่ไปแลว้ ความวิตกกงัวล หมายถึง 
สภาพอารมณ์ตึงเครียด ไม่มีความสุข หวัน่ต่อเหตุการณ์ต่างๆ โดยลกัษณะท่ีแสดงออกประกอบดว้ย 
กระวนกระวายใจ กลุ่มใจ เคร่งเครียด ขาดความมัน่ใจ หงุดหงิด ฟุ้งซ่าน ขาดสมาธิ อารมณ์เสีย ต่ืนเตน้ 
นอนไม่หลบั และคาดการณ์ล่วงหนา้ในทางลบ และนกัวิชาการใหค้  าจ  ากดัความวิตกกงัวลไวด้งัน้ี 

คอร์สิม (Corsim. 1999 : 58) ความวิตกกงัวล เป็นอารมณ์ท่ีไม่น่าพึงพอใจ เช่น ความตึงเครียด
ความกลวั ความไม่เขา้ใจ ความสบัสน ความกลวั คือ การตอบสนองท่ีชดัเจน และเป็นการแสดงออกถึง
อนัตรายในปัจจุบนั ความฟุ้งซ่านปกติจะตอบสนองต่อส่ิงท่ีไม่รู้ซ่ึงอาจจะ เป็นส่วนหน่ึงของ  
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ความสบัสนภายใน เป็นความรู้สกัท่ีไม่ปลอดภยัหรือไดรั้บส่ิงท่ีถกูหา้มในส่ิง ท่ีไม่พอใจ ความกลวั
และความฟุ้งซ่าน ทั้งสองค าน้ีใชก้บัส่ิงท่ีขบัเคล่ือนในร่างทาย เม่ือพบกบั ส่ิงท่ีตกใจ และกลา้มเน้ือก็
จะเกิดความตึงเครียด การหายใจถ่ีข้ึน หวัใจเตน้แรงและเร็ว 

ประสาท  อิศรปรีดา (2531 : 45) ไดใ้หค้วามหมายของความวิตกกงัวลไวว้่า หมายถึง ความ
วุ่นวายใจท่ีเกิดข้ึนจากการคาดการณ์ล่วงหนา้ว่าจะมีส่ิงใดเกิดข้ึนหรือจะมีภยนัตราย ใด ๆ เกิดข้ึนแก่ตน
ความวิตกกงัวลต่างจากความกลวัตรงท่ีว่า ความวิดกกงัวลเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก ความนึกคิดภายใน
ตนเอง (Subjective Danger) ส่วนความกลวัเป็นส่ิงท่ีเกิดจากส่ิงอ่ืนท่ีอยูภ่ายนอก (Objective Danger) 

ลกัขณา สริวฒัน์ (2545 : 70) ไดก้ล่าวว่า ความวิตกกงัวล (Anxiety) เป็นความรู้สึกชนิดหน่ึง
ท่ีไม่สบายใจซ่ึงจะออกมาในรูปของความกลวั ( Fear) เช่น กลวัสอบ เรียน ต่อมหาวิทยาลยัไม่ได้  
กลวัสอบตก กลวัเรียนจบออกมาแลว้ไม่มีงานท า ซ่ึงความกลวัเหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดความไม่สบายใจซ่ึง
อาจเกิดข้ึนก่อนหรือหลงัสถานการณ์ท่ีบุคคลนัน่ตอ้งประสบอาจเกิดข้ึนไดจ้ากส่ิงเร้าทั้งภายนอกและ
ภายใน เช่น ค่านิยม ความเช่ือถือ สภาพสงัคมเศรษฐกิจ 

เฮลส์และเฮลส์ (2546 : 122) อธิบายว่าความวิตกกงัวลหรือโรควิตกกงัวล (Anxiety disorders) 
เป็นโรคท่ีพบบ่อยในทาง จิตเวช โรควิตกกงัวลอาจประกอบดว้ยช่วงของความกลวัท่ีจู่ ๆ ก็เกิดข้ึน
ทนัทีทนัใด เรียกว่า การแพนิก (Panic attacks) ความกลวัท่ีผดิธรรมดาต่อบางส่ิงหรือบางสถานการณ์ 
(Phobias) ความวิตกกงัวลต่อการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมหรือการแสดง (Social phobia) หรือความ วิดก
กงัวลท่ีเร้ือรังอยา่งโรควิตกกงัวลทัว่ไป (Generalized Anxiety Disorder หรือ GAD)โรควิตกกงัวลเหล่าน้ี
ก่อใหเ้กิดอาการ ไดท้ั้งทางกายและทางจิตใจ หรือ กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ความวิตกกงัวล หมายถึง 
อารมณ์ชนิดหน่ึงซ่ึงมีสาเหตุมาจากความกลวั และความไม่มัน่ใจในตนเอง อีกทั้งยงัเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้โดยในทางจิตวิทยาไดก้ล่าวไวว้่า ความวิตกกงัวลเป็นสาเหตุท่ีท าให ้
เกิดอุปสรรคต่อการส่ือสารและส่งผลใหก้ระบวนการเรียนรู้ขาดหายไปได ้

อุบล  นิวติัชยั ( 2531 : 111) ไดใ้หค้วามหมายของความวิตกกงัวล หมายถึง ประสบการณ์
ส่วนหน่ึงของบุคคลท่ีคนเราทุกคนเคยรู้จกัและคุน้เคย ความวิตกกงัวล เปรียบเสมือนสญัญาณเตือนว่า มี
ความไม่สมดุลเกิดข้ึนในจิตใจและอารมณ์ จ  าเป็นตอ้งปรับอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือใหค้วามสมดุลท่ีเสีย
ไปฟ้ืนคืนสภาพ 

สมภพ  เรืองตระกลู (2533 : 21) กล่าวว่า ความวิตกกงัวล หมายถึง อาการของผูท่ี้มีความรู้สึก
กลวัหรือรู้สึกใจคอไม่สบาย วิตกกงัวล ซ่ึงความรู้สึกตงักล่าวไม่ปรากฏสาเหตุ หรืออาจมีไม่สมเหตุผล 
รวมถึงมีอาการทางกายร่วมดว้ย ซ่ึงอาการกายส่วนใหญ่เป็นอาการทางระบบประสาทออโตโนมิค 
เช่น ใจสัน่ หนา้มืด วิงเวียน แน่นหนา้อก และหายใจไม่สะดวก  
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สุวิไล  เรียงวฒันสุข. 2532:17 (อา้งถึง Freud) กล่าวถึง ความวิตกกงัวลว่าเป็นประสบการณ์
ไม่สุขสบายส่วนบุคคล มีลกัษณะหวาดหวัน่ ตึงเครียดโดยไม่มีสาเหตุแน่ชดั เก่ียวขอ้กบัการรับรู้
ภาพพจน์ของตนเอง และการท างานของจิตไร้ส านึก 

นวลพรรณ  นิยมคา้ ( 2541 : 50) กล่าวว่า ความวิตกกงัวล “Anxiety” มาจาก ภาษาลาติน 
“Anxius" แปลว่า หายใจไม่ออก อึดอดั ดงันั้น “Anxiety" จึงหมายถึง ความรู้สึก อึดอดั เป็นภาวะท่ีไม่
สบายใจ 

กล่าวโดยสรุป ความวิตกกงัวล หมายถึง อารมณ์ชนิดหน่ึงซ่ึงมีสาเหตุมาจาก ความกลวัและ
ความไม่มัน่ใจในตนเองมีลกัษณะหวาดหวัน่และตึงเครียดโดยไม่มีสาเหตุหรือมี สาเหตุท่ีไม่สมเหตุผล 
ส่งผลใหเ้กิดอาการตอบสนองความกลวันั้นทั้งทางกายและทางจิตใจ ความรู้สึกท่ีไม่สบายใจ หรือ
ความวุ่นวายใจท่ีเกิดข้ึนจากการพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ว่าจะมีส่ิงหน่ึงส่ิงใด ท่ีไม่ดี
เกิดข้ึนกบัตนเองทั้งทางบวกและลบ ซ่ึงบางท่ีส่ิงนัน่อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนก็ได ้ความวุ่นวายใจ
ท่ีเกิดข้ึนนั้นมกัมีการแสดงออกทั้งทางร่างกายและอารมณ์  

2.1.2  ประเภทของความวติกกงัวล 
 Brown (1994 : 141-142) ไดจ้ดัประเภทความวิตกกงัวลออกเป็นสองประเภทต่างกนัดงัน้ี 

1. ความวิตกกงัวลประเภทน้ีจะท าใหผ้ลการเรียนดีข้ึน เช่นกลวัจะเรียนไดไ้ม่ดี กลวัจะสอบตก 
ความกงัวลใจประเภทน้ีจะเป็นส่ิงผลกัดนัใหผู้เ้รียนขยนัขนัแข็ง ซ่ึงท าใหผ้ลการเรียนดีข้ึน  

2. ความวิตกกงัวลท าใหผ้ลการเรียนเป็นไปในทางท่ีไม่ดี เช่น การวิตกกงัวลมากๆ ท าให้
ส่ิงท่ีเราลืมส่ิงท่ีเรารู้ไปชัว่ขณะ ท าใหวุ้่นวายใจ คิดไม่รอบคอบ ซ่ึงความวิตกกงัวลประเภทน้ีเรียกว่า 
Debilitating Anxiety โดย Kleinmann (อา้งถึง Phillips 2005:7) พบว่าDebilitating Anxietyมีผลกระทบ
อยา่งมากต่อทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 

แสงเดือน  โควิบูลย ์(2545) (อา้งถึง Levit 1967 : 154-156)ไดแ้บ่งความวิตกกงัวลออกเป็นสอง
ประเภทคือ 

1. ความวิตกกงัวล ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ (Situational  Anxiety) คือความวิตกกงัวลซ่ึงเกิดกบั
ตวับุคคล แต่ละคนในบางสถานการณ์เท่านั้น และความเขม้ของความวิตกกงัวลท่ีเกิดข้ึนยอ่มข้ึนอยูก่บั
ความเขม้ของส่ิงเร้า ความวิตกกงัวลประเภทน้ี จะมีความเขม้สูง และเม่ือเกิดข้ึนแลว้คงจะอยูใ่น
ช่วงเวลา อนัสั้น บุคคลท่ีมีความวิตกกงัวลประเภทน้ี คือบุคคลท่ีมีความถ่ีของความวิตกกงัวลใน
สถานการณ์ต่างๆ มาก 

2. ความวิตกกงัวล ซ่ึงเป็นลกัษณะคงท่ีในตวับุคคล (Trait  Anxiety) ความวิตกกงัวลประเภทน้ี
มกัจะเกิดข้ึนกบับุคคลในสถานการณ์ทัว่ๆ ไป ทุกสถานการณ์ จะมีความเขม้ในระดบัต ่า แต่จะเกิดข้ึน
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน จนเป็นลกัษณะประจ าตวับุคคลของบุคคล และถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
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บุคลิกภาพ (Personality  Trait) บุคคลท่ีมีความกงัวลประเภทน้ี มกัจะเกิดความกงัวลใจ ในสถานการณ์
ทัว่ๆ ไป ทุกสถานการณ์และบุคคลจะมีความวิตกกงัวล ประเภทน้ี โดยท่ีบุคคลนั้นไม่รู้ตวั 
 Avery and Ellen (1999 : 331) นกัทฤษฎีตา้นพลวตัทางจิตวิทยา เห็นว่าความตึงเครียด (Street) 
และความวิตกกงัวล ( Anxiety) สามารถเกิดข้ึนเน่ืองจากความขดัแยง้ท่ีอยู ่ภายใตจิ้ตไร้ส านึก 
(Unconscious conflicts) ภายในตวับุคคล ซ่ึง Freud ไตแ้ยกถึงขอ้แตกต่าง ระหว่างความวิตกกงัวลไว ้
2 ประเภท ไวด้งัน้ี 1) ความวิตกกงัวลโตยมีเหตุผล ( Objective anxiety) เป็นการถกูกระตุน้ ในการ
ตอบสนองต่อสญัญาณต่อภยัอนัตรายท่ีไตรั้บ ( Perceived threat) จากส่ิงรอบตวั ตวัอยา่งเ ช่น เม่ือ
บุคคลนั้นตกงาน 2) ความวิตกกงัวลแบบโรคประสาท ( Neurotic anxiety) หรือถกูเรียก บ่อย ๆ ว่า 
“Free-heating anxiety" เพราะว่าบุคคลท่ีมีความวิตกกงัวลแบบน้ีไม่สามารถทราบ ถึงสาเหตุท่ีแน่ ชดั
ของความวิตกกงัวลดงักล่าว ในความเป็นจริงความวิตกกงัวลอาจเกิดจาก ความรู้สึกส านึกผดิกบับาง
ส่ิงท่ีบุคคลนั้นไดปิ้ดบงัไว ้หรือไดลื้มมนัไปแลว้ 
 กล่าวโดยสรุปประเภทของความวิตกกงัวล แบบโรคประสาท สามารถก่อใหเ้กิดความ 
ตึงเครียดแก่ร่างกาย แต่ความวิตกกงัวลแบบโรคประสาทเกิดจากความขดัแยง้ ท่ีอยูภ่ายใตจิ้ตไร้ส านึก 
(Unconscious conflicts) ภายในตวับุคคล ดงันั้น นกัพลวตัจิตวิทยา บ าบดัจึงพยายามท่ีจะช่วยคนไข้
ของเขาโดยการขจดัสาเหตุของความวิตกกงัวลท่ีเกิดจากความ ขดัแยง้ท่ีอยูภ่ายใตจิ้ตไร้ส านึกออกจาก
ตวัคนไขใ้หไ้ด ้
 2.1.3  สาเหตุความวติกกงัวล  

จากแนวคิดเก่ียวกบัความวิตกกงัวล สารีย ์นุ่มนวล  (2543) (อา้งถึง Epstein 1972 : 291 -337) 
ไดส้รุปความวิตกกงัวลมีสาเหตุมาจากเง่ือนไขต่าง ๆ สามประเภทดงัน้ี 

1. ความวิตกกงัวล  
 1.1 ความวิตกกงัวลเกิดจากส่ิงเร้าเกินระดบัและการเร้าดงักล่าวเป็นการเร้าทางกายภาพ  
ซ่ึงมีมากเกินขีดความสามารถท่ีร่างกายจะรับไวไ้ด ้ ปฏิกิริยาตอบสนองท่ีร่างกายแสดงออกต่อการเร้า
น้ีเป็นการตอบสนอง ท่ีถกูวางเง่ือนไขมาจากความเจ็บปวดทางกายภาพ แลว้ก่อใหเ้กิดความกลวั และ
ความวิตกกงัวลข้ึน 

 1.2  ความวิตกกงัวล เกิดจากความไม่กลมกลืนกนัของความคิด ซ่ึงโดยปกตินั้น มนุษยมี์
ความตอ้งการโดยธรรมชาติท่ีจะจดัประสบการณ์ของตนใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัระบบการ
สร้างความคาดหวงั เป็นกระบวนการทางปัญญาและหากความคาดหวงัไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง
ก็จะก่อใหเ้กิดสภาพการณ์ท่ีเป็นความกดดนัและน าไปสู่ความวิตกกงัวลได  ้

 1.3  ความวิตกกงัวล เกิดจากความไม่สามารถตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึน ไดเ้น่ืองดว้ย
เง่ือนไขต่างๆ ท่ีปิดกั้นไว ้ไดแ้ก่ ไม่รู้ตน้ตอของส่ิงเร้าชดัเจน การตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น ตอ้งใชเ้วลา
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รอคอยท่ียาวนาน มีความขดัแยง้กนัระหว่างการตอบสนองท่ีตอ้งเลือกหรือการตอบสนองท่ีควรจะเป็น
ไม่อยูใ่นวิสยัท่ีบุคคลจะจดัใหมี้ข้ึนได ้ เง่ือนไขเหล่าน้ีก่อใหเ้กิด ความขบัขอ้งใจและน ามาสู่ความ
วิตกกงัวล 

สมภพ  เรืองตระกลู (2533 : 22) อธิบายสาเหตุของความวิตกกงัวลว่า ความวิตกกงัวลนั้นเกิด
จากสาเหตุท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 

1. ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ผูมี้บุคลิกภาพชนิดย  ้าคิด (Obsessive) และแบบอิสตริโอนิค
(Histrionic) มีความโนม้เอียงท่ีจะเกิดความวิตกกงัวลไดง่้าย นอกจากนั้น ผูท่ี้มีลกัษณะหวาดหวัน่ง่ายมี
ความวิตกกงัวลอยูเ่สมอ มีความเครียดง่าย ประหม่าง่าย และ ครุ่นคิดว่าตนเองมีปมดอ้ยจะเกิดความ
วิตกกงัวลไดง่้ายเมื่อเกิดความเครียด 

2. สาเหตุทางจิตใจ ไดแ้ก่ ความเครียด ซ่ึงพบไดใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น ปัญหาครอบครัว ชีวิต
สมรส เศรษฐกิจ หนา้ท่ีการงาน การเรียน และการสูญเสีย เมื่อมีความเครียดจะท าใหเ้กิดความวิตก
กงัวลมากกว่าปกติ  

2.1.4  ลกัษณะของความวติกกงัวล 
พงษเ์ทพ บุญเรือง (2553) (อา้งถึงศิริพร  จิรวฒัน์กุล (2546: 20-29) กล่าวถึงลกัษณะอาการทาง

กายและทางจิตใจของความวิตกกงัวลดงัน้ี 
1. ลกัษณะอาการทางกาย (Somatic Symptoms) 

1.1 อาการทางระบบกลา้มเน้ือกระดูก( Muscular Skeletal) ไดแ้ก่ เจ็บปวด  กลา้มเน้ือ  
กลา้มเน้ือกระตุก  เสียงสัน่เครือ  กลา้มเน้ือเกร็ง (Spasm) 

1.2 อาการทางระบบประสาทรับรู้ (Sensory) ไดแ้ก่ หูอ้ือ  ตาพล่า  หนาวๆ ร้อนๆ หนา้แดง 
1.3 อาการทางระบบหวัใจและหลอดเลือด (Cardivascular) ไดแ้ก่หวัใจเตน้เร็ว  หวัใจสัน่   

เจ็บหนา้อก  รู้สึกเหมือนจะเป็นลม หวัใจเตน้ไม่เป็นจงัหวะ 
1.4 อาการทางระบบหายใจ(Respiratory) ไดแ้ก่อาการรู้สึกจุก  แน่นหนา้อก  ถอนหายใจ  

หายใจขดั 
1.5 อาการทางเดินอาหาร ไดแ้ก่  ฝืดคอ  กลืนอาหารล าบาก  ทอ้งอืด  ทอ้งป่ันป่วน  ทอ้งผกู  

น ้าหนกัลด 
1.6 อาการทางระบบสืบพนัธแ์ละระบบขบัถ่าย ( Gastrointestinal) ไดแ้ก่ ปัสสาวะ

กะปริดกะปรอย  ปวดปัสสาวะบ่อยๆ ไม่สามารถกลั้นไวไ้ดป้ระจ าเดือนมาไม่ตามปรกติ สูญเสีย
ความรู้สึกทางเพศ 

1.7 อาการทางระบบประสาทอตัโนมติั ( Automatic) ไดแ้ก่ ปากแหง้ คอแหง้ หนาวๆ 
ร้อนๆ หนา้ซีด มึนงงปวดศีรษะ 
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 2.  ลกัษณะอาการทางจิต (Cognitive Symptoms) 
  2.1  อาการผดิปกติทางการรับรู้และการสมัผสั ไดแ้ก่ ตาพล่ามวั เกิดภาพซอ้น หาจุดชดั
ของสายตาไม่ได ้เกิดภาพหลอน ระมดัระวงัมากเกินไป 
  2.2  อาการผดิปกติทางการคิด ( Thinking  Difficulty) ไดแ้ก่เกิดอาการสบัสน  ไม่อาจจะ
ลึกถึงส่ิงส าคญัได ้ไม่มีสมาธิ คลุม้คลัง่ ยากต่อการยอมรับเหตุผล  สูญเสียเป้าหมายและการคิดใน
มุมกวา้ง 
  2.3  อาการผดิปกติทางมโนทศัน์ ( Conceptual) ไดแ้ก่อาการเพ้ียนทางจิต ( Cognitive  
Distortion) กลวัว่าจะเสียการควบคุม กลวัว่าจะเกิดอุบติัเหตุหรือความตาย กลวัจิตฟ่ันเฟือน มีความ
หลงใหลใฝ่ฝัน 
 ลกัษณะอาการพฤติกรรมเหล่าน้ีสงัเกตไดง่้าย ดงันั้นอาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษสามารถ
สงัเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนกัศึกษาว่าความวิตกกงัวลมากนอ้ยเพียงใด เม่ืออาจารยรู้์จกัการสงัเกต
ลกัษณะอาการเหล่าน้ี จะมีประโยชน์มากต่อการจดัการความเครียด เพ่ือน านกัศึกษาใหไ้ปสู่ปลายทาง
หรือผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาได ้

2.1.5  ระดับความวติกกงัวล 
ความวิตกกงัวลมีทั้งหมดดีและผลเสีย โดยข้ึนอยูก่บัระดบัความวิตกกงัวล ว่าจะอยูใ่นระดบัใด

พงษเ์ทพ บุญเรือง (อา้งถึงใน ศิริพร  จิรวฒัน์กุล(25 46 : 20-29) ไดอ้ธิบายถึงความวิตกกงัวลท่ีเกิด
ข้ึนกบับุคคลในแต่ละคร้ังมีความรุนแรงไม่เท่ากนั ความรุนแรงจะมากหรือนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บั
บุคคลท่ีรับรู้ต่อส่ิงท่ีมาคุกคาม หรือเป็นเพียงความคิดของตนเองก็ได ้ และไดก้ล่าวถึงระดบัของความ
วิตกกงัวลทั้ง 4 ระดบั ดงัน้ี 

1. ความวิตกกงัวลระดบัต ่า (Mild Anxiety+1) เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะการต่ืนตวัดีกระตือรือร้น
สามารถสงัเกตการณ์ส่ิงต่างๆ ไดดี้  มีความคิดริเร่ิม  สามารถมองเห็นความเก่ียวเน่ืองจากเหตุการณ์ 
และอธิบายเร่ืองต่างๆ ใหผู้อ่ื้นรับทราบไดอ้ยา่งชดัเจน 

2. ความวิตกกงัวลระดบักลาง (Moderate+2) เป็นบุคคลท่ีรับรู้ส่ิงต่างๆ ไดน้อ้ยลงมีสมาธิต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะการรับรู้ต่อส่ิงเร้านอ้ยลง  ความสามารถในการมอง  สถานการณ์และการ
แปลความหมายต่างๆ นอ้ยลงและจ ากดั มีความรู้สึก ทา้ทายตอ้งการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ใหไ้ด ้มี
ความต่ืนกลวัมากข้ึน  แต่ยงัรับรู้ความเขา้ใจเก่ียวเน่ืองของเหตุการณ์อยู ่

3. ความวิตกกงัวลระดบัสูง (Panic Anxiety+3) เป็นภาวะความวิตกกงัวลในระดบัท่ีรุนแรงท่ี
ท าใหบุ้คคลท่ีอยูใ่นภาวะน้ี มีการรับรู้ลดลง ไม่รับรู้และเขา้ใจเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ืองบางคนมีอาการ
ทางกาย  เช่น เบ่ืออาหาร  ความดนัโลหิตสูง  ปวดทอ้งคล่ืนไส ้ และเร่ิมมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความผดิปกติทางจิตเช่น ซึมเศร้าและแยกตวั 
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4. ความวิตกกงัวลระดบัรุนแรง (Server Anxiety+4) เป็นระดบัความวิตกกงัวลท่ีรุนแรงมาก 
บุคคลท่ีอยูใ่นสภาวะน้ี ไม่สามารถควบคุมตนเองได ้ ระบบของการท างานในร่างกายเพ่ิมมากข้ึน มี
ความอดทนต่อส่ิงมากระตุน้นอ้ยลงหรือถา้รับรู้ก็ผดิพลาด ความคิดท่ีเป็นผลลดลง แกปั้ญหาไม่ได ้มี
ความรู้สึกโกรธ  ขาดท่ีพึ่ง  แยกตวัเอง ไม่ประติดประต่อเป็นประโยคบุคคลในภาวะปกติ  มีความ
วิตกกงัวลในระดบั1-2 ถา้ระดบัความวิตกกงัวลถึง 3-4 ถือว่าบุคคลนั้นตกอยูใ่นภาวะฉุกเฉินทางจิต
เวช ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ 

2.1.6  ผลของความวติกกงัวล 
 ความวิตกกงัวลท่ีเกิดข้ึน มีผลต่อตวับุคคลหลายประการ  ไดแ้ก่ ผลต่อจิตใจ  อารมณ์และ การ
เปล่ียนแปลงทางสรีระทางวิทยา รวมทั้งเกิดพฤติกรรมแสดงออกทั้งหลาย (Behaviors manifestation) โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี (วิไลรัตน์  แสงสี, 2543 : 7) 

1.  ผลต่อจิตใจ  ถา้บุคคลมีความวิตกกงัวลในระดบัอ่อน ( Mild anxiety) มีผลท าใหบุ้คคลมี
จิตใจท่ีต่ืนตวัข้ึน  ท่าทางกระฉบักระเฉงดี ว่องไว  มีการรับรู้ดีข้ึน  การจดจ ามากข้ึน  สมาธิดีเพราะ
ประสาทสมัผสัทั้ง 5 เตรียมตวัเพื่อรับรู้ ถา้บุคคลมีระดบัความวิตกกงัวลปานกลางจะต่ืนตวัและ
กระฉบักระเฉงว่องไวมากข้ึน  จนดูเกือบจะลนลานลุกล้ีลุกลน  การรับรู้ถกูจ  ากดัใหแ้คบลง อยูใ่น
ขอบเขตของส่ิงกระตุน้ท่ีตนก าลงัสนใจ ถา้มีความวิตกกงัวลระดบัรุนแรง บุคคลจะอยูไ่ม่น่ิง ท่าทาง
กระสบักระส่าย ลุกล้ีลุกลน พดูมากและเร็วข้ึน หรืออาจพดูไม่ออกเลย เสียงสัน่รัว  การรับรู้แคบมาก
แต่ถา้ความวิตกกงัวลรุนแรงมากสุดขีด สภาพจิตใจของบุคคลนั้นจะอยูใ่นภาวะตกใจ ต่ืนกลวัสุดขีด 
(panic) ท าใหบุ้คคลมีพลงังานมากท่ีสุด  ประสาทสมัผสัทั้ง 5 จะท าหนา้ท่ีไดไ้ม่เต็มท่ี การรับรู้จะ
นอ้ยมาก  ในภาวะน้ีตอ้งระวงับุคคลอาจแสดงความกา้วร้าวอยา่งรุนแรงท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง
และบุคคลอ่ืนได ้

2.  ผลต่ออารมณ์ ความวิตกกงัวลท าใหบุ้คคลมีอารมณ์เปล่ียนแปลงรวดเร็วไวต่อส่ิงกระตุน้
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้โดยอตัโนมติั ไดแ้ก่ อารมณ์โกรธ ขุ่นเคือง หงุดหงิด โมโหง่าย ใชก้ลไกป้องกนั
ตนเองมากเกินไป และไม่เหมาะสม เช่น กล่าวโทษผูอ่ื้น (Projection) การอา้งเหตุผลเขา้ขา้งตวัเอง
(Rationalization) ปฏิเสธ (Denial) และลงโทษตวัเอง (Introjection) เป็นตน้ เม่ืออารมณ์เปล่ียนแปลง
เร็วท าใหข้าดสติในการพิจารณาไตร่ตรองสภาวะท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง ท าใหก้ารตดัสินใจผดิพลาด
และถา้มีบุคคลหรือสภาพการณ์บางอยา่งเขา้มาจู่โจมอยา่งกะทนัหนัจะก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือผลเสีย
ต่อบุคคลท่ีมีความวิตกกงัวลน้ีได ้

3.  ผลต่อการเรียนรู้และการปรับตวั ความวิตกกงัวลในระดบัเลก็นอ้ยถึงปานกลาง ถา้บุคคลนั้นมี
ทกัษะอยูแ่ลว้เขาจะสามารถใชท้กัษะนั้นช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้  เขาสามารถท่ีจะสงัเกต พรรณนา
วิเคราะห์หาความสมัพนัธข์องสองอยา่ง  ตรวจสอบความคิดเห็นกบัคนอ่ืนๆ ทดสอบดูและสามารถ
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ใชป้ระสบการณ์เก่าๆ ได ้ ความวิตกกงัวลในระดบัรุนแรง ถึงรุนแรงสุดขีด พฤติกรรมของเขาจะเป็นไป
ในรูปของขจดัภาวะวิตกกงัวล ซ่ึงโดยมากเป็นพฤติกรรมอตัโนมติัท่ีไม่ตอ้งคิดก่อน 

4.  ผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก เมื่อเกิดความวิตกกงัวลพฤติกรรมการแสดงออกโดยมากจะ
เป็นพฤติกรรมแบบอตัโนมติัท่ีเห็นบ่อยๆ คือ หงุดหงิด โมโหง่าย และโกรธ กล่าวกนัว่าความโกรธนั้น
เป็นอนุพนัธข์องความวิตกกงัวล เป็นพฤติกรรมท่ีพบไดบ่้อยรองจาก หงุดหงิด โมโหง่าย การบ่นจูจ้ี้ ไม่
อดทน สนใจตนเองมาก็เป็นการแสดงออกของภาวะวิตกกงัวลเหมือนกนั  เมื่อใดก็ตามท่ีมีภาวะ วิตก
กงัวลเกิดข้ึน  บุคคลนั้นจะตอ้งมีการปรับและเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือลดหรือขจดัภาวะวิตกกงัวลเสีย 
พฤติกรรมแสดงออกนั้นเราอาจจ าแนกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ  

2.1.7  ทฤษฎีของความวติกกงัวล 
ทฤษฏีจิตวิเคราะห์ ( Psychoanalysis theory) กล่าวว่า ความวิตกกงัวลเกิดข้ึนเพราะบุคคล

รู้สึกว่าต่อสูก้บัเหตุการณ์นั้นไม่ได ้มีส่ิงเร้ารุนแรงจนบุคคลไม่รู้จะจดัการอยา่งไรดีจึงเกิดความวิตก
กงัวล ความวิตกกงัวลท่ีเกิดข้ึน จะเตือนใหบุ้คคลรู้ถึงอนัตรายท่ีรออยูข่า้งหนา้ เตือนใหรู้้ว่าไม่ ควร
หาวิธีการท่ี ไม่ เหมาะสมมาแกปั้ญหาแลว้ จะท าใหเ้กิดภาวะตึงเครียดข้ึน ถา้ไม่หาวิธีแกไ้ขท่ีมี
ประสิทธิภาพ ความวิตกกงัวลจะกระทบกระเทือนใจอยา่งรุนแรง ( Trauma) และมีผลใหสุ้ขภาพจิต
เสียและเป็นสาเหตุของโรคประสาท โรคจิต 

ทฤษฏีไอโอวา (the Iova theory) เป็นทฤษฏีของ สเปนซ ์(Spence: 1936) สรุปไดว้่า ความวิตก
กงัวลเปรียบเสมือนเป็นแรงขบั (หรือแรงจูงใจ) ซ่ึงช่วยกระตุน้ใหอิ้นทรียเ์กิดพลงั หรือเกิดแรงจูงใจท่ี
ท าพฤติกรรมบางอยา่ง ดงันั้น ความวิตกกงัวลจึงมีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเพ่ิมความเร็ว
และประสิทธิภาพในการท างาน ผลงานความวิตกกงัวลจะช่วยใหเ้กิดความเขม้ในการตอบสนอง
ส าหรับการเรียนรู้ท่ีสลบัซบัซอ้นนั้น ผลของความวิตกกงัวลอาจจะขดัขวางการเรียนรู้ในระยะแรกๆ
แต่เมื่อผูเ้รียนรู้ไดคุ้น้เคย หรือสร้างนิสยัในการเรียนรู้ถกูตอ้งแลว้ ความวิตกกงัวลจะช่วยการเรียนรู้ใน
ท่ีสุด 

ทฤษฏีเยล ( Yale theory) เป็นทฤษฏีความวิตกกงัวลของเลวิทย ์( Levitt : 1938) อธิบายว่า
ความวิตกกงัวลจะมีผลต่อคนเราอยา่งไร ยอ่มข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ละส่ิงเร้า รวมทั้งลกัษณะของ
บุคคลดว้ย  อนัไดแ้ก่ เป้าหมายและค่านิยมของเขา ดงันั้น ความวิตกกงัวลอาจมีทั้งผลดีและผลเสีย
นอกจากนั้นบุคคลอาจพฒันาวิธีการตอบสนองต่อความวิตกกงัวล ซ่ึงวิธีการตอบสนองนั้นอาจ
สมัพนัธห์รือไม่สมัพนัธก์บังานท่ีท าก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัธรรมชาติของงานและข้ึนอยูก่บัว่าบุคคลรับรู้
งานในลกัษณะอยา่งไร 
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2.2  ทฤษฎีเกีย่วกบัทักษะการพูดภาษาองักฤษ 
2.2.1  แนวคดิเกีย่วกบัความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ 
ความหมายของการพูดภาษาองักฤษ 
การพดูหมายถึง การถ่ายทอดความคิด ความเขา้ใจและความรู้สึกใหฟั้ง ไดรั้บรู้และเขา้ใจ จุด

ปงหมายในการพดู โดยขณะท่ีพดูผูพ้ดูจะเกิดการปฏิสมัพนัธ ์(Interaction) กบัผูร่้วมสนทนา ทกัษะการ
พดูจึงเป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็น ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั นอกจากนน การพดู ยงัมี
ความเก่ียวเน่ืองกนักบัทกัษะการฟัง การอ่าน และการเขียนอีกดว้ยเพราะผูท่ี้พดูยอ่ม สามารถฟังผูอ่ื้น
ไดเ้ขา้ใจ 

บุษบา สุวรรณโสภณ  (2539:18) (อา้งถึง Searle : 1978) ไดก้ล่าวไวว้่า การพดูส่ือสารจะตอ้ง  
ประกอบไปดว้ยส่ิงต่อไปน้ี 

1. การกล่าวถอ้ยค า ( Utterance Act) คือ การพดูหรือการกล่าวถอ้ยค าข้ึนมาเพ่ือใชใ้นการ 
ส่ือสารและส่ิงท่ีพดูกล่าวมานั้นตอ้งมีจุดประสงคใ์นการล่ือสารดว้ย 

2. การกล่าวค าพดูเพื่อก่อใหเ้กิดหรือบรรจุจุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ตามสถานการณ์ 
(Propositionary Act) คือ การพดูท่ีผูพ้ดูใชค้  าพดูไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และบุคคลท่ี เก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์นั้นๆ 

3. การแสดงเจตนาในการกล่าวค าพดู หมายถึง การแสดงซ่ึงความตั้งใจ ของผูพ้ดูในการกล่าว
ถอ้ยค า เช่น การขอร้อง การตกัเตือน เป็นตน้ 

ประเทือง  ใจหาญ  (2546) อา้งอิงจาก  Scott (1981:15) กล่าวว่า การพดูเพื่อการส่ือสารเป็น
รูปแบบพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล สองคนข้ึนไป คือ ผูพ้ดู และผูฟั้ง และหมายถึงปฏิกิริยาโตต้อบ
กบัส่ิงท่ีไดย้นิ ผูร่้วมสนทนา แต่ละ คนตอ้งสามารถตีความในส่ิงท่ีฟังไดซ่ึ้งไม่สามารถท านายได้
ล่วงหนา้ว่ามีรูปแบบภาษาใด และมี ความหมายแบบใด รวมถึงการโตต้อบดว้ยภาษาท่ีท าใหเ้กิด
ประโยชน์และแสดงถึงความตั้งใจใน การมีปฏิสมัพนัธ ์

สุภทัรา  อกัษรานุเคราะห์ ( 2532 :53 - 54) กล่าวว่า ความสามารถในการพดู หมายถึ ง
ความสามารถท่ีใชใ้นการผลิตภาษาและเป็นกระบวนการส่ือความหมาย ผูพ้ดูตอ้งถ่ายทอด ความคิด
ความรู้สึกออกมาเป็นรหสัของภาษาหรือเป็นรหสัของภาษา หรือเป็นค าพดูท่ีคนอ่ืนเขา้ใจ และนอกจากจะ
ใชก้ารเนน้หนกัในค าและระตบัเสียงสูงต ่าในประโยคเพื่อส่ือความหมายแลว้ ผูพ้ดู ยงัไดแ้สดงถึง
วฒันธรรมและสภาพของผูพ้ดู คือ แสดงจุดมุ่งหมายในการพดูว่าตอ้งการพดูอะไร พดูกบัใคร ท่ีไหน
และพดูอยา่งไร ฯลฯ ใหถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์นอกจากน้ี ผูพ้ดูยงัตอ้ง มีความคล่อง 
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(Fluency) และความถกูตอ้งชดัเจน ( Accuracy) และไม่รู้รอท่ีจะโตต้อบ มิฉะนั้นจะ ท าใหก้ารพดู
หยดุชะงกั เพราะผูฟั้งไม่สนใจและไม่มีความอดทนท่ีจะฟังต่อไป 

วิไลพร ธนสุวรรณ (2536 :24) ใหค้วามหมายของการพดูว่า เป็นเคร่ืองมือในการส่ือ สารท่ี
ส าคญัและเป็นทกัษะพ้ืนฐานของการเรียนรูทกัษะเช่นเดียวกบัการฟัง การพดู หมายถึง การ
แสดงออกซ่ึงความคิด ความตอ้งการทางวาจา โดยใชภ้าษาเป็นส่ือ เป็นการกล่าวออกเสียงเป็น ถอ้ยค า 
วลี หรือเป็นประโยค รวมทั้งการใช ้ กริยาท่าทางเพ่ือถ่ายทอดความคิด ความเขา้ใจ ความรู้สึก และ
ความตอ้งการของผูพ้ดู ใหผู้ฟั้งไดรั้บรู้และเกิดการตอบสนอง (สุมิตร องัวฒันกุล , 2540, หนา้ 167 
อา้งในสมปอง หลอมประโคน, 2544) 

จึงอาจสรุปไดว้่า การพดูหมายถึงพฤติกรรมการส่ือสาร ท่ีประกอบดว้ยเสียงและรหสัต่างๆ 
เพ่ือการส่ือความรู้สึกและความตอ้งการของผูพ้ดูใหผู้ฟั้งเขา้ใจและตอบสนอง รวมทั้งเป็นการ  
แลกเปล่ียนข่าวสารความรู้ ความคิดเห็นและก่อใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
 2.2.1แนวคดิเกีย่วกบัความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ 
 วาเอด็ (Valette, 1997:120) ไดใ้หค้วามหมายของการพดูเพื่อการส่ือสารว่า มิไดเ้ป็นแค่ การ
ออกเสียงค า และการออกเสียงสูง เสียงต ่า ในประโยคเท่านั้น แต่เป็นการพดู ตามหนา้ท่ีของภาษา
กล่าวคือ เป็นการท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจถึงจุดประสงคใ์นส่ิงท่ีตนพดู และการพดูของผูพ้ดูท่ีมีความสามารถใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนไป ตอ้งสามารถเลือกใชส้ านวนภาษาท่ีถกูตอ้งเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของเจา้ของ  
ภาษาอีกดว้ย 

กล่าวโดยสรุปคือ การพดูเพ่ือการส่ือสาร คือการปฎิสมัพนัธท์างค าพดูระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไป ไดแ้ก่ผูพ้ดูและผูฟั้ง ซ่ึงจะตอ้งสามารถเลือกใชส้ านวนภาษาใหเ้หมาะสมกบับริบทและ 
สถานการณ์ รวมทงัเป็นท่ียอมรับของเจา้ของภาษา 

ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ 
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นต่อผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสองตอ้งสามารถพดู เจรจา ส่ือสาร ตามสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งเหมาะสมตามกฎเกณฑท์างภาษาองักฤษ และสามารถพดูภาษาองักฤษไดอ้ยา่งราบร่ืน คล่องแคล่ว
ตามความเหมาะสมในระดบัการส่ือสาร จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษหลายคนไดเ้สนอแนวคิดและความหมายของความสามารถใน
การพดูภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

ไบรน์ (Byrne, 1987: 22-24) เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัความสามารถในการพดูภาษาองักฤษว่า มี
ความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการฟังของมนุษยโ์ดยตรง ซ่ึงผูพ้ดูท าหนา้ท่ีเป็นผูส่้งสารใหก้บัผูฟั้งในการส่ือสาร
สองทาง คือ แลกเปล่ียนขอ้มลูหรือสารซ่ึงกนัและกนั และแลกเปล่ียนบทบาทกนัเป็นผูพ้ดูและผูฟั้ง 
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ประเทือง ใจหาญ (2546)  อา้งถึงจาก ฟิน็อคเชียโรและบรัมฟิต  (Finocchiaro&Brumfit , 
1989: 197-198) กล่าวว่าความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเป็นปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั
ระหว่างการพดูตามสถานการณ์โดยปรับเปล่ียนอวยัวะในการพดูไดถ้กูตอ้งเหมาะสมสามารถใช้
ค  าพดูตามกฎเกณฑด์า้นไวยากรณ์ความหมายและวฒันธรรมใหถ้กูตอ้งเหมาะสมรวมทั้งปฏิกิริยา ต่อ
การรับรู้การเปล่ียนแปลงของคู่สนทนาซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีเป็นปฏิกิริยาท่ีสมัพนัธก์นัทั้งทางดา้นสมอง
และร่างกายซ่ึงจะตอ้งเกิดข้ึนอยา่งทนัทีและพร้อมกนัในการพดูภาษาองักฤษนั้นผูพ้ดูตอ้งส่งสารโดยใช้
ภาษาพดูท่ีเหมาะสมมีการเนน้เสียงการออกเสียงสูงต ่ารวมทั้งแสดงสีหนา้ท่าทางเป็นเคร่ืองช่วยในการ
แสดงความหมายของส่ิงท่ีพดูถึงผูฟั้งจึงจะสามารถเขา้ใจสาร 

วิดโดวส์นั  (Widdowson, 1989: 37-128) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความหมายของ
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษว่าเป็นกิจกรรมส่ือสารท่ีมีชีวิตชีวาโดยการพดูภาษาองักฤษอยา่ง
มีปฏิสมัพนัธแ์บบเผชิญหนา้โดยผา่นทางค าพดูและการแลกเปล่ียนขอ้มลู ข่าวสารโดยการพดู มีทั้ง
การรับสารและการส่งสาร ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษนั้นเก่ียวขอ้งกบัน ้ าเสียง ท่าทาง และ
ทางกายภาพทั้งหมดของร่างกาย 
 ลิตเติลวดู ( Littlewood, 1995: 17-18) กล่าวเก่ียวกบัความหมายความสามารถในการพดู
ภาษาองักฤษว่า เป็นกิจกรรมท่ีใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารระหว่างบุคคลสองคนข้ึนไป ซ่ึงไดแ้ก่ ผู ้
พดูและผูฟั้ง โดยท่ีผูพ้ดูคาดคะเนความรู้และความรู้สึกของผูฟั้งเพื่อท่ีจะเลือกใชค้วามสามารถในการ
พดูภาษาองักฤษใหเ้หมาะสมกบับริบทของการใชภ้าษาองักฤษ 
 ชนิตสิรี ศุภพิมล (2545: 33) สรุปความหมายของความสามารถในการพดูภาษาองักฤษว่า 
เป็นความสามารถในการส่ือสารท่ีประกอบดว้ยเสียงและรหสัต่างๆเพื่อส่ือความรู้สึกและความตอ้งการ
ของผูพ้ดูใหผู้ฟั้งเขา้ใจและตอบสนอง รวมทั้งเป็นการแลกเปล่ียนข่าวสารความรู้ ความคิดเห็น และ
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั นอกจากนั้นการพดูภาษาองักฤษจะตอ้งมีประสิทธิภาพหรือ
ประสบความส าเร็จไดน้ั้น ผูพ้ดูตอ้งค านึงถึงการใชส้ านวนและประโยคทางภาษาท่ีมีความถกูตอ้ง
เหมาะสม 
 จิตติพร ไชยรินค า (2549: 33) กล่าวว่า ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเป็นความสามารถ
ของผูพ้ดูดว้ยการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นค าพดูโดยค านึงถึงความเหมาะสมต่อสถานการณ์
นั้นๆ เพ่ือส่ือความหมายใหคู้่สนทนาเขา้ใจ และสามารถโตต้อบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ขวญัฤทยั เชิดชู (2550: 14) สรุปความสามารถในการพดูภาษาองักฤษว่า เป็นความสามารถ
ในการพดูส่ือสารดว้ยการปฏิสมัพนัธท์างค าพดูระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปซ่ึงไดแ้ก่ ผูพ้ดูและ
ผูฟั้ง ซ่ึงเป็นการแสดงเจตนาของผูพ้ดูในการส่ือสาร โดยท่ีผูพ้ดูจะตอ้งมีความสามารถในการคาดคะเน
ความรู้และความรู้สึกของผูฟั้ง ท่ีสามารถพดูใหผู้ฟั้งเขา้ใจในขอ้มลูท่ีตอ้งการส่ือสารได ้และค าพดู 
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นั้นจะตอ้งมีความถกูตอ้งทางดา้นกฎเกณฑข์องภาษาและมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ และเป็นท่ี
ยอมรับของเจา้ของภาษา 
 สุภทัรา  อกัษรานุเคราะห์ ( 2532 : 53 - 54) กล่าวว่า ความสามารถในการพดู หมายถึง
ความสามารถท่ีใชใ้นการผลิตภาษาและเป็นกระบวนการส่ือความหมาย ผูพ้ดูตอ้งถ่ายทอด ความคิด
ความรู้สึกออกมาเป็นรหสัของภาษาหรือเป็นรหสัของภาษา หรือเป็นค าพดูท่ีคนอ่ืนเขา้ใจ และนอกจากจะ
ใชก้ารเนน้หนกัในค าและระตบัเสียงสูงต ่าในประโยคเพื่อส่ือความหมายแลว้ ผูพ้ดู ยงัไดแ้สดงถึง
วฒันธรรมและสภาพของผูพ้ดู คือ แสดงจุดมุ่งหมายในการพดูว่าตอ้งการพดูอะไร พดูกบัใคร ท่ีไหน
และพดูอยา่งไร ฯลฯ ใหถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์นอกจากน้ี ผูพ้ดูยงัตอ้ง มีความคล่อง (Fluency) 
และความถกูตอ้งชดัเจน ( Accuracy) และไม่รู้รอท่ีจะโตต้อบ มิฉะนั้นจะ ท าใหก้ารพดูหยดุชะงกั
เพราะผูฟั้งไม่สนใจและไฝมีความอดทนท่ีจะฟังต่อไป 
 วิไลพร ธนสุวรรณ (2536: 24) ใหค้วามหมายของการพดูว่า เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ีส าคญั
และเป็นทกัษะพ้ืนฐานของการเรียนรูทกัษะเช่นเดียวกบัการฟัง การพดู หมายถึง การแสดงออก ซ่ึง
ความคิด ความตอ้งการทางวาจา โดยใชภ้าษาเป็นส่ือ เป็นการกล่าวออกเสียงเป็น ถอ้ยค า วลี หรือ เป็น
ประโยค รวมทั้งการใช ้กริยาท่าทางเพ่ือถ่ายทอดความคิด ความเขา้ใจ ความรู้สึก และความตอ้งการของผู ้
พดู ใหผู้ฟั้งไดรั้บรู้และเกิดการตอบสนอง (สุมิตร า องัวฒันกุล , 2539:167 อา้งในสมปอง หลอมประ
โคน, 2544) 
 จึงอาจสรุปไดว้่า การพดูหมายถึงพฤติกรรมการส่ือสาร ท่ีประกอบดว้ยเสียงและรหสัต่างๆ 
เพ่ือการส่ือความรู้สึกและความตอ้งการของผูพ้ดูใหผู้ฟั้งเขา้ใจและตอบสนอง รวมทั้งเป็นการ แลกเปล่ียน
ข่าวสารความรู้ ความคิดเห็นและก่อใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
 ปัจจยัที่มผีลต่อความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ 

พจมาน  สมอิน (1998) ไดอ้า้งถึงความคิดของ บราวน์  (Brown, 1987:104) และรูบิน 
(Rubin,1975:41-51) ว่าลกัษณะท่ีดีประการหน่ึงของผูท่ี้จะเรียนภาษาไดดี้คือตอ้งมีความพร้อมท่ีจะ
เส่ียงในการ แสดงออกโดยการเดา และพร้อมท่ีจะถกูมองว่าโง่ เพื่อท่ีจะส่ือสารใหเ้ป็นผล ผูเ้รียน
ประเภทน้ีจะใช ้ความรู้ท่ีตวัเองมีอยูเ่พ่ือผลิตภาษาออกมาส่ือสารได ้ความคิดน้ีสอดคลอ้งกบั
การศึกษาปัจจยัภายในท่ีมี ผลต่อความสามารถในการพดูภาษาองักฤษของผูเ้รียนในส่วนของลกัษณะ
นิสยัของตวัผูเ้รียนเองท่ีเป็น คนกลา้พดู กลา้แสดงความคิดเห็น กลา้เส่ียงน่าจะเป็นผูม้ีความสามารถ
ในการพดูภาษาองักฤษไดดี้ 

แมคนามาร่า (Mc Namara,2001) กล่าวไวใ้นการวิจยัการทดสอบการพดูภาษาว่าความสามารถใน
การพดูภาษาองักฤษนั้นสามารถศึกษา ก  าหนด และอธิบายได ้

 



17 

 

แครชเซน (Krashen, 1995:75-76) อธิบายว่า ผูเ้รียนจะออกเสียงภาษาท่ีเรียนไดเ้มื่อผา่น
กระบวนการเรียนรู้ ภาษานั้น ๆ โดยไดรั้บปัจจยัป้อนท่ีมีความหมายสามารถเขา้ใจได ้และผูเ้รียน
ตอ้งเรียนรู้ภาษาโดยปราศจากการบงัคบั 

 กล่าวโดยสรุป ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเป็นการใชค้วามสามารถในการผลิต
ภาษาองักฤษดว้ยตนเองจากการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นขอ้มลูท่ีถกูตอ้งชดัเจน เหมาะสม
กบักาลเทศะตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหผู้ฟั้งหรือคู่สนทนาเขา้ใจไดจ้ากส่ือท่ีผูพ้ดูส่ือออกมา ซ่ึงอาจจะ
ส่ือออกมาดว้ยวจันภาษาและอวจันภาษา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์นั้นๆ จนท าใหผู้พ้ดูเกิดการ
ตอบสนองเป้าหมายของการพดูส่ือสารในสถานการณ์การนั้นๆซ่ึงความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ
นั้นตอ้งสามารถใชค้  าพดู ท่าทาง หรือประโยคท่ีมี 

ระดับความสามารถในการพูด 
กาญจนา ปราบพาล (2530) ไดส้รุประดบัความสามารถในการพดูตามแบบทดสอบความ 

สามารถในการพดูของสถาบนั FSI (The Foreign Service Institute) ออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
ความสามารถในการพดูระดบัตน้ (Elementary Proficiency) ผูพ้ดูสามารถเขา้ใจค าถาม และ

ประโยคบอกเล่าง่ายๆ โดยถามและตอบไดด้ว้ยความรู้ทางภาษาท่ีอยูใ่นวงจ ากดั 
1. ความสามารถในระดบัใชง้านไดใ้นวงจ ากดั (Limited Working Proficiency) ผูพ้ดูสามารถ

พดูในสถานการณ์พ้ืนฐานสงัคมไดน้ั้น การแนะน าตวั สนทนาอยา่งง่ายๆ ท่ีมิไดเ้ตรียมตวั มาก่อนนั้น  
เร่ืองเก่ียวกบัตนเองและครอบครัว 

2. ความสามารถในการพดูระดบัเร่ิมมือ อาชีพ(Minimum Professional Proficiency) ผูพ้ดู 
สามารถสนทนาเร่ืองราวต่างๆ ดา้นอาชีพ และสงัคมได ้รวมถึงเร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามรู้เฉพาะสาขา 

3. ความสามารถในการพดูระดบัมืออาชีพเต็มรูปแบบ (Full Professional Proficiency) ผูพ้ดู
สามารถพดูไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและถกูตอ้งไนการสนทนาทุกระดบั โดยมีความบกพร่องดา้น การ
ออกเสียงไวยากรณ์นอ้ยมาก และสามารถโตต้อบไดอ้ยา่งเหมาะสมทุกเร่ืองแมใ้นสถานการณ์ ท่ีไม่คุน้เคย 

4. ความสามารถในการพดูระดบัเจา้ของภาษา (Native or Bilingual Proficiency) ผูพ้ดู สามารถพดูได้
เท่าเทียมกบัเจา้ของภาษา รวมทั้งสามารถใชค้  าศพัทส์ านวนภาษาพดูและการ อา้งอิงทางวฒันธรรมไต้ 

สรุปไดว้่า  ระดบัความสามารถในการพดู คือการแสดงออกถึงความสามารถในการพดูของผูพ้ดูว่ามี
ความสามารถในการ ล่ือสารอยูใ่นระดบัการน าไปใชไ้ดดี้เพียงใด ระดบัความสามารถในการพดูจึงเป็นสิงท่ี
แสดงถึง ความสามารถในการส่ือสารของผูพ้ดูดว้ย 
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2.2.2  ทักษะการพูดภาษาองักฤษ 
1.  ความหมายและลกัษณะของทักษะการพูดภาษาองักฤษ 
สุมิตรา  องัวฒันกุล (2539 : 167)ไดใ้หค้วามหมายว่าการพดูเป็นการถ่ายทอดความคิดความ

เขา้ใจและความรู้สึกใหผู้ฟั้งไดรั้บรู้และเขา้ใจจุดมุ่งหมายของผูพ้ดูดงันั้นทกัษะการพดูจึงเป็นทกัษะท่ี
ส าคญัส าหรับบุคลในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ในการประกอบอาชีพธุรกิจต่างๆในการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศทกัษะการพดูจึงนบัไดว้่าเป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นมากเพราะผูท่ี้พดูได้ 
ยอ่มสามารถฟังผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจและจะช่วยใหก้ารอ่านและเขียนง่ายข้ึนดว้ยอยา่งไรก็ตามทกัษะการ พดู
เป็นทกัษะทางภาษาท่ีซบัซอ้นและเกิดจากการฝึกฝนเป็นเวลานานไม่ใช่เกิดจากการเขา้ใจและจดจ า 

เตือนใจ  เฉลิมกิจ (2545 : 57)ไดใ้หค้วามหมายว่าการพดูเป็นทกัษะท่ีสอนยากเพราะผูเ้รียน
จะตอ้งมีความรู้ในเร่ืององคป์ระกอบต่างๆของภาษาเป็นอยา่งดีเพ่ือท่ีจะพดูในส่ิงท่ีตอ้งการส่ือได้
เช่น ค  าศพัทก์ารออกเสียง โครงสร้างทางไวยากรณ์ หวัขอ้ทางภาษาเป็นตน้ 

อจัฉรา  วงศโ์สธร  (2538 : 316)ไดใ้หค้วามหมายว่าทกัษะพดูเป็นทกัษะทางสงัคม (Social 
Skill)การพดูอยา่งมีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัความรู้องคป์ระกอบทางภาษาและความตระหนกัถึงลีลา
ภาษาตลอดจนการส่ือความหมายโดยส่ือท่ีไม่ไดเ้ป็นตวัภาษา (Non-Verbal Medium)ภาษาพดูมี
ลกัษณะเฉพาะของตวัเอง  ซ่ึงประกอบดว้ยการใชล้กัษณะภาษาต่อไปน้ีบ่อยคร้ังกว่าภาษาเขียน คือ 
การรวมค าใหส้ั้น (Contractions)บุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun)ค าถาม (Questions)ค าท่ีเป็น
รูปธรรม(Concrete Words)ค าท่ีมีพยางคส์ั้น (ๆFewer Syllables) การทวนค า ทวนความ(Restatement)การ
ซ ้าค  าซ ้าความ  (Repetition)การออกอุทาน (Interjection)นอกจากน้ีโครงสร้างทางภาษามกัไม่ เป็น
ระเบียบแบบแผนเหมือนภาษาพดูเพราะมีการกล่าวดว้ยความลงัเลการพดูกลบัไปกลบัมาการ
เปล่ียนตวัประธานในขอ้ความ 
 พรสวรรค ์ สีป้อ (2550 : 163) ไดใ้หค้วามหมายว่าการพดู คือการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลใน
สงัคมเป็นการส่ือสารทางวาจาของคนตั้งแต่สองคนข้ึนไปต่างฝ่ายต่างมีจุดประสงคท่ี์จะส่ือความหมายของ
ตวัอง และต่างฝ่ายก็ตอ้งตีความส่ิงท่ีตนเองไดฟั้งดงันั้น จุดประสงคข์องทกัษะการพดูคือ สามารถ
ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตอ้งสามารถพดูใหผู้อ่ื้นเขา้ใจหลีกเล่ียงการท าใหผู้ฟั้งสบัสนเน่ืองจากการ
ออกเสียงผดิไวยากรณ์ผดิใชค้  าผดิหรือไม่เหมาะสมนอกจากนั้นยงัตอ้งพดูใหเ้หมาะสมกบัสงัคม และ
วฒันธรรมดว้ย 

สรุปไดว้่า การพดูคือการส่ือความหมายโดยใชภ้าษาและกริยาท่าทาง ตลอดจนน ้ าเสียงสีหนา้
แววตาเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ความรู้และความคิดเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจระหว่างกนั 
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2.  ความส าคญัของทักษะการพูดภาษาองักฤษ 
กุศยา  แสงเดช  (2548 : 136)ไดก้ล่าวว่า  การพดูเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการส่ือสาร ในการ

สอนทกัษะการพดูเบ้ืองตน้มุ่งเนน้ใหใ้ชท้กัษะการพดูเพ่ือการส่ือสารไดใ้นสถานการณ์จริง ส่ิงส าคญั  
คือตวัครูผูส้อนจะตอ้งใหค้วามถกูตอ้ง  รูปแบบ เสียง  ดงันั้น  กิจกรรมต่างๆ  จึงเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียน
จะตอ้งปฏิบติัตามแบบหรือตวัอยา่งท่ีก  าหนดเพ่ือน าไปสู่ขั้นการสอนพดูใหมี้ประสิทธิภาพและไดผ้ล
สมัฤทธ์ิสูงสุดการเตรียมกิจกรรมท่ีจะน าไปสู่กิจกรรมการสอนพดู ครูผูส้อนตอ้งค านึงถึงความถกูตอ้ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ และระดบัภาษาท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

สุภทัรา  อกัษรานุเคราะห์  (2532 :55-56)ไดก้ล่าวถึง  การสอนทกัษะการพดูโดยเนน้การพดู
ภาษาองักฤษเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าภาษาองักฤษท่ีเรียนมาแลว้มาใชใ้นการส่ือสารได ้และฝึก
ความเขา้ใจในการฟังภาษาองักฤษของชาวต่างประเทศโดยท่ีผูเ้รียนไม่จ  าเป็นตอ้งออกเสียงชดั
เหมือนชาวต่างประเทศทั้งน้ีในการสนทนา ครูมีหนา้ท่ีช่วยเหลือแนะน าและควรค านึงว่าผูพ้ดู
สามารถพดูใหผู้ฟั้งเขา้ใจส่ิงท่ีตนเองตอ้งการจะส่ือความหมายหรือไม่ถา้ผูฟั้งเขา้ใจดีก็ถือว่าผูเ้รียน
สามารถใชภ้าษาองักฤษส่ือสารไดถึ้งแมว้่าจะพดูผดิไวยากรณ์หรือใชศ้พัทผ์ดิก็ตามตวัอยา่งจุดประสงค์
ของทกัษะพดูมีดงัน้ี คือ ฟังการสนทนาแลว้พดูออกความคิดเห็นพดูต่อหรือถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีสนทนาพดู
ออกค าสัง่ไดต้ามท่ีตอ้งการ ตั้งค  าถามหรืออภิปรายเก่ียวกบัส่ิงท่ีอ่าน พดูหรืออ่านรายงานใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจพดูและสนทนาไดต้ามความตอ้งการในชีวิตประจ าวนั  เช่น  ใหเ้ชิญเพ่ือนไปงานเล้ียงวนัเกิดให้
สนทนาเก่ียวกบัการท างานในระหว่างปิดเทอมใหส้มัภาษณ์เพื่อรับสมคัรเขา้ท างานใหแ้สดง ความ
คิดเห็นและขอความคิดเห็น 

พรสวรรค ์สีป้อ (2550: 166) กล่าวว่า การสอนทกัษะการพดูมกัจะสอนควบคู่ไปกบัทกัษะ
การฟังการสอนแบบเดิมมกัจะเป็นการฝึกโดยใหค้นหน่ึงถามอีกคนตอบทั้งค  าถามและค าตอบจะถกู
ก  าหนดไวส้ามารถเดาค าตอบไดม้กัจะมีค าตอบท่ีถกูเพียงค าตอบเดียวซ่ึงไดก้  าหนดไวก่้อนแลว้ดงันั้น
จุดประสงคข์องการพดูคือ การแสดงความสามารถในการถามและตอบค าถาม ไม่ใช่การพดูท่ีแทจ้ริง 

สรุปไดว้่าการพดูเป็นทกัษะท่ีจ  าเป็น เพราะเป็นส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนัมากกว่า
ทกัษะอ่ืนๆการพดูไดแ้ละพดูเป็นท าใหก้ารใชท้กัษะอ่ืนๆง่ายข้ึนและการพดูน าไปสู่ปฏิสมัพนัธอ์นัดี
ระหว่างกนัและกนัการสอนทกัษะการพดูควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั
กิจกรรมในการฝึกการพดูท่ีใชส่ื้อสารกนัในชีวิตประจ าวนัการฝึกพดูควรเร่ิมจากง่ายไปหายากและให้
โอกาสผูเ้รียนทุกคนไดฝึ้ก 
 การวดัและประเมนิผลทักษะการพูดภาษาองักฤษ 

อจัฉรา วงศโ์สธร (2538 : 79-81) ไดส้รุปรูปแบบการวดัและประเมินผลทกัษะการพดูไว ้    3 
ประเภท ดงัน้ี 
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1.การพดูเด่ียวเพียงคนเดียวเช่นการกล่าวรายงาน การอธิบายการเล่าเร่ืองการใหค้  าแนะน า ใน
การท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงการกล่าวแสดงความคิดเห็นหรือการกล่าววิพากษว์ิจารณ์ เทคนิควิธีการวดั
ความสามารถทางการพดูประเภทน้ีมกัเป็นวิธีทดสอบแบบตรงเพราะผูพ้ดูไดแ้สดงทกัษะพดูจริงใน
เน้ือหาท่ีไดเ้ตรียมมา 

2.การสมัภาษณ์หรือการสนทนาซ่ึงมกัเป็นการพดูระหว่างบุคคล2คนโดยฝ่ายหน่ึงเป็นครู
หรือผูท่ี้ด  าเนินการสอบเป็นผูป้้อนตวักระตุน้ซ่ึงมกัเป็นค าถามใหผู้เ้รียนไดแ้สดงทกัษะพดูของตนการ
ใหค้ะแนนอาจท าโดยครูผูส้อนและ/หรือกรรมการใหค้ะแนนท่ีเขา้ร่วมฟังการสนทนาดว้ยการ
สนทนามกัเร่ิมตน้ดว้ยการทกัทายเพ่ือใหผู้เ้รียนคลายความเครียดหรือความหวัน่วิตกท่ีเกิดข้ึนและ
ช่วยใหคุ้น้กบัสถานการณ์ของการสอบไดดี้ข้ึนต่อจากนั้นเป็นการเขา้สู่เร่ืองท่ีมุ่งทดสอบซ่ึงอาจเป็น
เร่ืองทัว่ไปตามบทบาทสมมติท่ีก  าหนดใหผู้เ้รียนเช่น การถามทิศทางการจองบตัรชมการแสดงดนตรี  
การสัง่อาหารในภตัตาคารฯลฯหรือเป็นการพดูออกความคิดเห็นเร่ืองการเมืองการศึกษาเหตุการณ์
ปัจจุบนัการพดูเก่ียวกบัแผนการในอนาคตของตนเองเช่น การศึกษาต่อการท างานฯลฯ 

3.การอภิปรายหรือการโตว้าทีซ่ึงมีการแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มโดยมีกรรมการใหค้ะแนน
เป็นผูใ้หค้ะแนนผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แต่เน่ืองจากการพดูเป็นกลุ่มแบบน้ีมีการพดูของผูอ่ื้นเป็นตวัแปร
ส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการพดูของแต่ละคนเช่นการกล่าวแกป้ระเด็นของฝ่ายตรงขา้มใน
การโตว้าที การสนบัสนุนความคิดเห็นของผูอ้ภิปรายอ่ืนหรือผูโ้ตว้าท่ีท่ีอยูฝ่่ายเดียวกนัซ่ึงผูเ้รียน
จะตอ้งแสดงความสามารถในการพดูทั้งท่ีไดเ้ตรียมมาล่วงหนา้และท่ีคิดข้ึนในสถานการณ์อยา่งฉบัไว
โดยไม่ไดเ้ตรียมมาล่วงหนา้ ความสามารถท่ีวดัไดจึ้งเป็นทั้งทางดา้นแสดงความคิดเห็น การใหข้อ้มลู
ข่าวสารของตนเอง และการแกข้อ้กล่าวหาโตแ้ยง้ประเด็นหรือการสนบัสนุนขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอ
ของผูอ่ื้น นอกจากน้ีการรักษาปฏิสมัพนัธใ์นการพดูซ่ึงเป็นมารยาททางสงัคมท่ีช่วยใหก้ารพดูเป็นไป
อยา่งราบร่ืนตามระเบียบวิธีการทางสงัคมก็เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

เกณฑก์ารประเมินทกัษะการพดูควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
1.การออกเสียงว่าชดัเจนหรือไม่เพียงใด การลงเสียงหนกัเบาการใชเ้สียงข้ึนลง การเวน้

จงัหวะในการพดู 
2.ท่วงทีสีหนา้ การสบตากบัผูฟั้งว่าสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการแสดงออกทางการพดู

หรือไม่ และผูพ้ดูสามารถใชอ้ยา่งไดผ้ลหรือไม่ 
3.ศพัท ์ส านวนท่ีใชว้่าเหมาะสมและไดค้วามหมายหรือไม ่
4.โครงสร้างประโยคท่ีใชว้่าถกูตอ้งหรือไม ่
5.ใจความส าคญัของการพดู 
6.รายละเอียดสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้พร้อมทั้งการใหเ้หตุผล 
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7.การสรุปประเด็นหรือการขมวดทา้ยการพดู 
8.การรักษาสมัพนัธภาพกบัผูท่ี้พดูดว้ยโดยการใชป้ฏิสมัพนัธท์างภาษาท่ีเหมาะสมเช่น

กลวิธีการสอดแทรกค าพดูของผูอ่ื้นการน าเขา้สู่การพดูของตนเองอยา่งราบร่ืนไม่หว้น ไม่ใช่การขดั
คออยา่งไม่สุภาพกลวิธีการข้ึนตน้และการลงทา้ยการพดูท่ีเหมาะสม  

เกณฑก์ารประเมินทกัษะการพดูก าหนดไวด้งัน้ี 
1. ไวยากรณ์ 
 ก.ขอบเขต 
 ข.ความถกูตอ้ง  
2. ค าศพัท ์
 ก.ขอบเขต  
 ข.ความถกูตอ้ง  
3. การออกเสียง 
 ก.เสียงค าเด่ียวๆ (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้แตกต่างของหน่วยเสียง)  
 ข.การลงเสียงหนกัเบาและจงัหวะการพดู  
 ค.การใชเ้สียงสูงต ่าในประโยค  
 ง.การเช่ือมเสียง/การละเสียง/การผสมเสียง  
4. ความคล่อง 
 ก.ความเร็วของการพดู  
 ข.การติดขดัลงัเลระหว่างพดู  
 ค.การติดขดัลงัเลก่อนพดู  
5. ทกัษะในการสนทนา 
 ก.การสานเร่ืองตามหวัขอ้ท่ีพดู  
 ข.การใหผู้อ่ื้นไดเ้ร่ิมพดู หรือการใหต้นเองไดมี้โอกาสพดูและการพดูนอกประเด็น  
 ค.ความสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัของค าพดูของตน และกบัผูส้มัภาษณ์  
 ง.การด าเนินการสนทนาใหต่้อเน่ือง การขยายความใหช้ดัเจน การปรับปรุงแกไ้ข การ

ทบทวนตรวจสอบ การหยดุ การใชค้  าเสริม ฯลฯ 
6. ทกัษะการใชภ้าษาทางสงัคม 
 ก.จ าแนกท าเนียบและลีลาภาษา เช่น แบบเป็นทางการออกจากแบบกนัเอง แบบชกัจูงใจ 

หรือแบบรอมชอมได ้
 ข.ท่าทางและสีหนา้  
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7. อวจันภาษา 
 ก. การสบตาและการใชท่้วงที  
 ข. ท่าทางและสีหนา้  
 
8. เน้ือหาการพดู 
 ก.ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงของขอ้คิดเห็น  
 ข.ความเก่ียวขอ้งกบัประเด็น  
สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532 : 68-70)ไดใ้หห้ลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนนการพดูของผูเ้รียน  

โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า6 ระดบัดงัน้ี 
1. ความคล่องแคล่ว 
 1.1 พดูตะกุกตะกกัและไม่ปะติดปะต่อกนัจนไม่สามารถสนทนากนัได ้

  1.2 พดูชา้มากและไม่สม ่าเสมอ ยกเวน้ประโยคสั้นๆ หรือประโยคท่ีใชก้นัอยูป่ระจ า 
  1.3 มีความลงัเลบ่อย และพดูตะกุกตะกกั บางประโยคไม่สมบูรณ์ 
  1.4 มีความลงัเลในการพดูบางคร้ังบางครามีตะกุกตะกกับา้งเพราะพดูประโยคใหม่และ
ตอ้งจดัเรียงค า 
  1.5 พดูไดอ้ยา่งสบายและราบร่ืนแต่ยงัรู้ว่าไม่ใช่เจา้ของภาษาเมื่อพิจารณาจากความเร็ว
และความสม ่าเสมอของการพดู 
  1.6 พดูไดทุ้กหวัเร่ืองอยา่งสบายและราบร่ืนเหมือนเจา้ของภาษา 
 2. ความสามารถพดูใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
  2.1 ไม่สามารถเขา้ใจส่ิงท่ีผูเ้รียนพดูเลย 
  2.2 เขา้ใจเพียงเลก็นอ้ยท่ีเป็นส่วนยอ่ยๆ หรือค าเด่ียวๆ 
  2.3 เขา้ใจบางกลุ่มค าหรือบางวลี 
  2.4 เขา้ใจเอกตัถประโยค (Simple Sentences) ท่ีสั้นๆ 
  2.5 เขา้ใจค าพดูท่ีผูเ้รียนพดูเป็นส่วนใหญ่ 
  2.6 เขา้ใจค าพดูท่ีผูเ้รียนพดูทั้งหมด 
 3. ปริมาณของขอ้ความในการส่ือสาร 
  3.1 ผูเ้รียนมิไดน้ าขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งมาพดูเลย 
   3.2 ผูเ้รียนน าขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งมาพดูนอ้ยมาก 
  3.3 ผูเ้รียนน าขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งมาพดูบา้ง 
  3.4 ผูเ้รียนน าขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งมาพดูพอสมควร 



23 

 

  3.5 ผูเ้รียนน าขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งมาพดูเป็นส่วนมาก 
  3.6 ผูเ้รียนน าขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งมาพดูทั้งหมด 
 4. คุณภาพของขอ้ความท่ีน ามาส่ือสาร 
  4.1 ค าพดูท่ีผูเ้รียนพดูไม่ถกูตอ้งเลย 
  4.2 มีค  าพดูท่ีถกูตอ้งตามโครงสร้างนอ้ยมาก 
  4.3 มีค  าพดูท่ีถกูตอ้งบา้ง แต่ยงัมีปัญหาดา้นโครงสร้างทางภาษาอยูม่าก 
  4.4 มีค  าพดูท่ีถกูตอ้งมาก แต่ยงัมีปัญหาดา้นโครงสร้างทางภาษาอยูม่าก 
  4.5 ค าพดูถกูตอ้งเป็นส่วนมากและมีปัญหาดา้นโครงสร้างนอ้ยมาก 
  4.6 ค าพดูถกูตอ้งทั้งหมด 
 5. ส าเนียง 
  5.1 ออกเสียงผดิๆ จนผูฟั้งไม่สามารถเขา้ใจบ่อยคร้ัง 
  5.2 ออกเสียงผดิมากบ่อยคร้ังและลงเสียงหนกัผดิท่ีท าใหเ้ขา้ใจยากตอ้งพดูซ ้าบ่อยๆ
ผูฟั้งจึงจะเขา้ใจ 
  5.3 ส าเนียงยงัเป็นไทย ท าใหต้อ้งตั้งใจฟัง และการออกเสียงผดิบางคร้ังท าใหเ้ขา้ใจผดิ
ดา้นไวยากรณ์และค าศพัท ์
  5.4 ส าเนียงยงัเป็นไทยอยูบ่า้ง และออกเสียงผดิบางคร้ังแต่ก็ยงัสามารถเขา้ใจได ้
  5.5 ออกเสียงไม่ผดิเด่นชดั แต่ยงัไม่เหมือนเจา้ของภาษา 
  5.6 ออกเสียงเหมือนเจา้ของภาษา ไม่มีส าเนียงไทยเลย 
 6. ความพยายามในการส่ือสาร 
  6.1 ผูเ้รียนหยดุเงียบเป็นเวลานาน โดยไม่ใชค้วามพยายามพดูใหจ้บความ 
  6.2 ผูเ้รียนพยายามท่ีจะส่ือสารนอ้ยมาก แต่ยงัขาดความกระตือรือร้น 

6.3 ผูเ้รียนพยายามท่ีจะส่ือสารบา้ง แต่ยงัแสดงความไม่สนใจ 
6.4 ผูเ้รียนพยายามท่ีจะส่ือสาร แต่ไม่รู้จกัใชท่้าทางหรือสีหนา้ 
6.5 ผูเ้รียนพยายามท่ีจะส่ือสารอยา่งแทจ้ริง และรู้จกัใชท่้าทางช่วย 
6.6 ผูเ้รียนพยายามพิเศษท่ีจะส่ือสาร โดยใชท้ั้งภาษาพดูและท่าทางเพ่ือการแสดงออก 

 
2.3  เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.3.1 งานวจิยัเกีย่วข้องในประเทศ 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเร่ืองความวิตกกงัวลของนกัศึกษา มีดงัต่อไปน้ี 
 



24 

 

 
วิไลรัตน์ แสงสี (2543) ศึกษาระดบัความวิตกกงัวล ระดบัความเครียดของนกัศึกษา  จ  าแนก

ตามเพศ มีการคดัเลือก ภาคเวลาเรียน และคณะวิชาท าการศึกษากบันกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2543 จ านวน 2,105 คน 

 โดยใชแ้บบวดั ความวิตกกงัวล และแบบวดัความเครียดส่วนปรุงแลว้น าเอาขอ้มลูมา
วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS /PC + ปรากฏผลคือ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความวิตกกงัวล
อยูใ่นระดบัปานกลาง มีความเครียดอยูใ่นระดบัสูง และมีท่ีมาของความเครียดจากเร่ืองการเงินมาก
ท่ีสุด 
 สุทธิลกัษณ์ แสวงสุทธ์ิ (2544)ไดศ้ึกษาปัจจยัทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อความเครียดและความ

วิตกกงัวลของนกัศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดความเครียด คือ เกรดเฉล่ียสะสม สภาพ

การศึกษาในมหาวิทยาลยัดา้นการเรียนการสอน ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา และดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวล คือ เกรดเฉล่ียสะสม การท างาน สภาพการศึกษาใน

มหาวิทยาลยัดา้นกิจกรรมนกัศึกษา จากการประเมินความเส่ียงของการเกิดความเครียดและความวิตก

กงัวลในระดบัต่าง ๆ พบว่า นกัศึกษามีความเส่ียงท่ีจะเกิดความเครียดและความวิตกกงัวลในระดบัสูง

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเครียดและความวิตกกงัวลในระดบัปานกลาง ซ่ึงความเครียดและความ

วิตกกงัวลในระดบัท่ีพอเหมาะจะเป็นแรงหนุนใหน้กัศึกษาสามารถท าส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตไดดี้ข้ึน ไม่ว่า

จะเป็นการเรียน การท างาน หรือการแข่งขนั แต่หากมีมากเกินไปหรือนานเกินไปก็ยอ่มบัน่ทอน

สุขภาพกายและสุขภาพจิตได ้

พนิดา  ตาสี (2552 : บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวลในการพดู

ภาษาองักฤษของนกัศึกษาวิชาเอกภาษาองักฤษพบว่าโดยภาพรวมความวิตกกงัวลในการพดู

ภาษาองักฤษของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลางทั้งน้ีพบว่านกัศึกษามีความเห็นว่าระดบัการประเมิน

การพดูท่ีต ่าเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความวิตกกงัวลมากกว่าความวิตกกงัวลในการส่ือสารและ

ความกงัวลเก่ียวกบัการสอบนอกจากน้ียงัพบว่ามีความแตกต่างกนัของความวิตกกงัวลในการพดูดา้น

เพศ ของนกัศึกษาดา้นการรับรู้ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษและดา้นบุคลิกภาพขอ ง 

นักศึกษาโดยพบว่านกัศึกษาเพศหญิงมีความวิตกกงัวลในการพดูมากกว่านกัศึกษาเพศชาย 

นกัศึกษาท่ีรับรู้ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษของตนเองระดบัต ่ามีความวิตกกงัวลในการพดู

มากกว่าผูท่ี้รับรู้ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษของตนเองในระดบัสูงและนกัศึกษาท่ีมีบุคลิก

แบบแสดงตวัมีความวิตกกงัวลในการพดูมากกว่าผูท่ี้มีบุคลิกภาพแบบเก็บตวั 
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 ส าหรับวิธีการคลายความวิตกกงัวลในการพดูนั้น พบว่าทั้งนกัศึกษาท่ีมีความวิตกกงัวลใน
การพดูอยูใ่นระดบัสูงและนกัศึกษาท่ีมีความวิตกกงัวลในการพดูอยูใ่นระดบัต ่าใชว้ิธีการท่ีคลา้ยกนั
เพื่อลดความวิตกกงัวลในการพดู ไดแ้ก่ วิธีการท่ีใชใ้นการลดความกงัวลดา้นจิตใจและวิธีการท่ีใชล้ด
ความกงัวลดา้นกายภาพ ส่วนวิธีท่ีอาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษส่วนใหญ่ใชเ้พื่อช่วยใหน้กัศึกษามีความ
วิตกกงัวลในการพดูนอ้ยลงนั้น ไดแ้ก่การช่วยเหลือดา้นจิตใจและการใหค้วามรู้ท่ีเป็นประโยชนต่์อการ
พดู 

นภา สุขประเสริฐ (2549 : บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความวิตกกงัวลในการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ ์อ  าเภอเมืองกาฬสินธุ ์ 
จงัหวดั กาฬสินธุผ์ลการศึกษาคน้ควา้ ปรากฏดงัน้ี 

1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความวิตกกงัวลในการเรียนวิชาภาษาองักฤษโดยรวมและ
เป็นรายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการอ่าน 
ดา้นการพดู ดา้นการฟัง และดา้นการเขียน 

2. นกัเรียนหญิงชั้นมธัยมชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความวิตกกงัวลในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ
โดยรวมและเป็นรายดา้น 3 ดา้น คือ ดา้นการอ่าน ดา้นการพดู ดา้นการฟัง มากกว่านกัเรียนชายอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีความวิตกกงัวลในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ
โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง นอ้ยกว่านกัเรียนท่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ปานกลางและต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปาน
กลาง มีความวิตกในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ โดยรวมและเป็นรายดา้น 2 ดา้น  คือ ดา้นการพดูและ
การฟัง นอ้ยกว่านกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า อยา่งมีนยัทางสถิติส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. ไม่มีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่อการมีความวิตกกงัวลในการ
เรียนวิชาภาษาองักฤษ ทั้งโดยรวมและเป็นรายได ้

ประภา วิชญะไพบูลย ์(2551 : บทคดัยอ่) ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถทางการ
พดู และความวิตกกงัวลในการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนในชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยวิธี
สอนแบบกลุ่มสมัพนัธผ์ลการวิจยัพบว่า 1)  นกัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียน โดยวิธีการสอน
แบบกลุ่มสมัพนัธมี์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษหลงัเรียนต ่ากว่าเกณฑ ์ร้อยละ 70 ท่ีก  าหนด
ไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบัท่ี.01  2) นกัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยวิธีการสอน
แบบกลุ่มสมัพนัธมี์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01  3) นกัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยวิธีการสอน 

 



26 

 

แบบกลุ่มสมัพนัธม์ีความสามารถการพดูภาษาองักฤษหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 4) นกัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยวิธีการสอนแบบกลุ่มสมัพนัธม์ีความ
วิตกกงัวลในการเรียนภาษาองักฤษหลงัเรียนต ่ากว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ศศิภา  ไชยวงศ ์(2553 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ืองการใชก้ารสอนแบบชกัชวนร่วมกบักิจกรรม
บทบาทสมมติเพ่ือเพ่ิมพนูการฟัง พดูภาษาองักฤษ เพ่ือการส่ือสารและลดความวิตกกงัวลของนกัศึกษา
ในชมรมมคัคุเทศกน์อ้ยผลการวิจยัพบว่า  1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบชกัชวนร่วมกบักิจกรรม
บทบาทสมมติมีความสามารถทางการฟังพดูภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารผา่นเกณฑร้์อยละ 60 อยูใ่น
ระดบัดี และมีความสามารถการฟัง พดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารเพ่ิมข้ึนหลงัการทดลอง   
2) นกัเรียนในท่ีไดรั้บการสอนแบบชกัชวนร่วมกบักิจกรรมบทบาทสมมติ มีระดบัความวิตกกงัวล
ลดลงหลงัการทดลอง 

นิรัชชา เงินดี  (2547 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ืองการใชกิ้จกรรมท่ีเนน้ความฉลาดทางอารมณ์
เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการพดูและการเขียนภาษาองักฤษ และลดความวิตกกงัวลในชั้นเรียน
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีผลการวิจยัพบว่า 

1.หลงัจากท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมท่ีเนน้ความฉลาดทางอารมณ์ นกัศึกษามีความสามารถ
ทางการพดูภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน 

2. หลงัจากท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมท่ีเนน้ความฉลาดทางอารมณ์ นกัศึกษามีความสามารถ
ทางการเขียนภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน 

3.หลงัจากท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมท่ีเนน้ความฉลาดทางอารมณ์ นกัศึกษามีความวิตกกงัวล
ในชั้นเรียนลดลง 

ปนดัดา  จีนประชา (2545  : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองการใชว้ิธีการสอนภาษาแบบกลุ่มสมัพนั ธ ์
เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพดู และการเขียนภาษาองักฤษ และเพื่อลดความวิตกกงัวลในการ
เรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า 

1.นกัเรียนมีความสามารถทางการพดูเพ่ิมข้ึนหลงัจากเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบกลุ่มสมัพนัธ์ 
2. นกัเรียนมีความสามารถทางการเขียนเพ่ิมข้ึนหลงัจากเรียนดว้ยวิธีการสอนแบบกลุ่มสมัพนัธ์ 
3. นกัเรียนมีความวิตกกงัวลในการเรียนภาษาองักฤษดว้ยวิธีการสอนภาษาแบบกลุ่มสมัพนัธ์ 
ชญัญานุช   มะโนปา  (2552  : บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ือง การสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาทเพื่อ

เพ่ิมพนูความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษและลดความวิตกกงัวลในการเรียน ของนกัศึกษาก าลงั
พฒันาผลการวิจยัพบว่า 1) คะแนนความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาสูงข้ึนหลงัจาก
กาเรียนโดยใชก้ารสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาทและ 2) นกัเรียนมีความวิตกกงัวลในการเรียนลดลง
หลงัการเรียนโดยการใชส้อนแบบแลกเปล่ียนบทบาท 
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บทที่ 3 
วธิีด าเนินการวจิยั 

 
 ในการด าเนินการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 ผูว้ิจยัได้
ด  าเนินการตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือในการวิจยั 
3. การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การวิเคราะห์ขอ้มลู 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร
สากล  สาขาภาษาต่างประเทศชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 7 8 คน ซ่ึงไดม้าโดยการคดัเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง โดยนกัศึกษากลุ่มดงักล่าวเป็นนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
สากล สาขาภาษาต่างประเทศ  
 
3.2  เคร่ืองมอืในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในงานวิจยัน้ีแบบสอบถาม 3 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูส่วนบุคคล  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาสาขา
ภาษาต่างประเทศหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสน อแนะ 
 
 
 
 
 



28 

 

3.3  วธิีสร้างเคร่ืองมอื 
แบบสอบถามปัจจยัความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดงัต่อไปน้ี 
1.1  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความวิตกกงัวลในการเรียนทกัษะการ

พดูภาษาองักฤษ 
1.2  ศึกษาแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความวิตกกงัวลในการเรียนทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 
1.3  ร่างแบบสอบถามโดยก าหนดปัจจยัความวิตกกงัวลในการเรียนทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 

โดยใชค้  าถามในเชิงบวก จ านวน 15 ขอ้และค าถามในเชิงลบ 15 ขอ้  เป็นแบบ สอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ตามแบบของลิเคอร์ มี 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑก์ารให้ คะแนน
ในแต่ละขอ้ค าถามไวด้งัน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนของข้อความเชิงบวก 
5  หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่   
4  หมายถึง  เห็นดว้ย    
3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง   
2  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย    
1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   
คะแนนของข้อความเชิงลบ 
1  หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่   
2  หมายถึง  เห็นดว้ย    
3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง   
4  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย    
5  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   

การแปลความหมายของแบบวดัความวติกกงัวลในการพูดภาษาองักฤษ 
4.50 – 5.00 หมายถึง  ระดบัความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษมาก 
2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบัความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษนอ้ย 
1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบัความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษนอ้ยท่ีสุด 
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การหาคุณภาพเคร่ืองมอื 
1. หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม

ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ  3  ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้ง นิยามศพัทเ์ฉพาะ และการใชภ้าษาแลว้น ามา
ปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปทดลองใช ้

2. น าผลการพิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิ มาพิจารณาความสอดคลอ้งของความเห็นโดยหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค่้าความสอดคลอ้งอยูใ่นระหว่าง .80 ถึง 1.00 เพื่อคดัเลือกขอ้สอบท่ี
ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

+1  =  สอดคลอ้ง  
0  =  ไม่แน่ใจ  

-1  =  ไม่สอดคลอ้ง  
 
3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  

1. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามแบบความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษไปเก็บรวบรวมขอ้มลู
ดว้ยตนเอง ใหก้บักลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบ สอบถาม  จ  านวนทั้งส้ิน 7 8 ชุด ก่อนการตอบ
แบบสอบถามผูว้ิจยัจะอธิบาย จุดประสงคข์องการเก็บขอ้มลู และอธิบายวิธีการกรอกแบบ สอบให้
เขา้ใจก่อนเป็น ภาษาไทย แลว้จึงใหก้ลุ่มตวัอยา่ง 

2. หลงัจากน าแบบสอบถามความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษท่ีสมบูรณ์ คือ  ตอบ
ครบทุกขอ้ปรากฏว่าสมบูรณ์ทุกฉบบั ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามแบบท่ีไดม้าตราวดัใหค้ะแนนตามเกณฑ์
ท่ีก  าหนดไว ้และน าขอ้มลูท่ีไดม้าค านวณหาผลความวิตกกงัวลของนกัศึกษาในการพดูภาษาองักฤษ 
 
3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบ สอบถามมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค  านวณหาค่า 
ดงัต่อไปน้ี 

การวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถามความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษ ผูว้ิจยัใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) โดยผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรม ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 
 



30 

 

1.  การวิเคราะห์ระดบัความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษผูว้ิจยัจะเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียของปัจจยั กบัคะแนนเกณฑร์ะดบัปัญหาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 5 ระดบัคือ 

ค่าเฉล่ีย  4.51 - 5.00  หมายถึง ความวิตกกงัวลในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51 - 4.50  หมายถึง ความวิตกกงัวลในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51 - 3.50  หมายถึง ความวิตกกงัวลในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51 - 2.50  หมายถึง ความวิตกกงัวลในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.50  หมายถึง ความวิตกกงัวลในระดบันอ้ยท่ีสุด 

  
3.6 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนของการวิเคราะห์ มีดงัน้ี  

1. สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
1.1 หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( X )  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 



 

 

บทที่  4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ขอบเขตในเน้ือหาของบทน้ีจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ขอ้มลู ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูและสญัลกัษณ์ท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ 
 
4.1  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 โดยใช้
ขอ้มลูภาคสนามท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลูในตวั
แปรต่างๆ ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวจ้  านวน  78 ชุด จากนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารสากลสาขาภาษาต่างประเทศ โดยการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดน้ าเสนอ
ผลการวิจยัออกเป็น  3 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากลสาขา
ภาษาต่างประเทศ เป็นค าถามท่ีใชร้วบรวมขอ้มลูพ้ืนฐานของกลุ่มประชากร 
 ตอนท่ี 2 ศึกษาความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชา
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ  
 
4.2  สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ผูว้ิจยัไดน้ าค่าสถิติต่างๆ มาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ซ่ึงมีสญัลกัษณ์
ใชแ้ทนตวัก  าหนดค่าสถิติ  ดงัต่อไปน้ี 

4.2.1  X  แทน  ค่าเฉล่ีย  
4.2.2   S.D.   แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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4.3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่  1  วเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 ในส่วนของตอนท่ี 1 จะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุประสบการณ์การเรียนรายวิชาการพดูภาษองักฤษบุคลิกภาพ 
 

ตาราง  4.1  จ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ (%) 

ชาย 
หญิง 

5 
73 

6.4 
93.6 

รวม 78 100 
  

จากตาราง  4.1 เม่ือพิจารณากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 78 คน ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  สาขาภาษาต่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 93.6   

 

ตาราง  4.2  จ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ  จ านวน(คน) ร้อยละ (%) 

21ปี 
22ปี 
23ปี 
มากกว่า 24 ปี 

19 
51 
7 
1 

24.3 
65.4 

9 
1.3 

รวม 78 100 
 

จากตาราง  4.2 เม่ือพิจารณากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 78 คน ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  สาขาภาษาต่างประเทศ พบว่า  มีอายอุยู่
ในช่วง 22 ปี  จ  านวน  51 คน คิดเป็นร้อยละ  65.4  รองลงมาคืออาย ุ 21  ปี  จ  านวน  19  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  24.4  และอาย ุ23 ปี จ  านวน 7  คน  คิดเป็นร้อยละ  9   
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ตาราง  4.3  จ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสารสากล  สาขาภาษาต่างประเทศ   จ  าแนกตามประสบการณ์การเรียนรายวิชาการพดู
ภาษาองักฤษ 
 

ประสบการณ์การเรียนรายวชิาการพูดภาษาองักฤษ จ านวน(คน) ร้อยละ (%) 

2  รายวิชา 
3  รายวิชา 
มากกว่า 3 รายวิชา 

4 
12 
62 

5.1 
15.4 
79.5 

รวม 78 100 
 

จากตาราง  4.3 เม่ือพิจารณากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 78 คน ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  สาขาภาษาต่างประเทศพบว่าส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การเรียนรายวิชาการพดูภาษาองักฤษ คือมากกว่า 3 รายวิชา จ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อย
ละ 79.5  รองลงมาคือ 3 รายวิชา  จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4  และ 2 รายวิชา  จ  านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.1 

 

ตาราง  4.4  จ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาองักฤษเพื่อ
การส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ   จ  าแนกตามบุคลิกภาพ 
 

บุคลกิภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ (%) 

กลา้แสดงออก 
ไม่กลา้แสดงออก 

31 
47 

39.7 
60.3 

รวม 78 100 
 

จากตาราง  4.4 เม่ือพิจารณากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 78 คน ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก  
กลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสาก ล สาขาภาษาต่างประเทศพบว่า มี
บุคลิกภาพไม่กลา้แสดงออก  จ  านวน  47 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3   
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ตอนที่  2  วเิคราะห์ ปัจจยัความวติกกงัวลในการพูดภาษาองักฤษของนักศึกษาหลกัสูตรสาขาวชิา
ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 
 

ตาราง  4.5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความวิตกกงัวล
ในการพดูภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากลสาขา
ภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 
 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 
1. ขา้พเจา้มีความรู้สึกไม่มัน่ใจในตนเองเม่ือตอ้งพดู

ภาษาองักฤษในชั้นเรียนเช่น การแนะน าตนเอง  การ
น าเสนอรายงาน เป็นตน้ 

2. ขา้พเจา้รู้สึกวิตกกงัวลอยา่งมากเมื่อขา้พเจา้ถกูเรียกให้
ตอบและใหพ้ดูในชั้นเรียนวิชาการพดูภาษาองักฤษ 

3. ขา้พเจา้รู้สึกตกใจกลวัเม่ือรู้ว่าตนเองไม่เขา้ใจในส่ิงท่ี
อาจารยก์  าลงัพดูภาษาองักฤษ 

4. ขา้พเจา้มีความวิตกกงัวลหากสอบไม่ผา่นรายวิชาการพดู
ภาษาองักฤษ 

5. แมว้่าขา้พเจา้จะเตรียมตวัในการพดูมาอยา่งดี แต่ขา้พเจา้
ยงัรู้สึกวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษ 

6. ขา้พเจา้รู้สึกวิตกกงัวลว่าอาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษจะ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดทนัทีทนัใดท่ีขา้พเจา้พดูภาษาองักฤษ
ผดิ 

7. ขา้พเจา้รู้สึกใจเตน้แรงและตวัสัน่เม่ือรู้ว่าก  าลงัจะถกู
เรียกใหพ้ดูภาษาองักฤษในชั้นเรียน 

8. ขา้พเจา้รู้สึกกระวนกระวายและวิตกกงัวลเมื่อไม่เขา้ใจ
ประโยคบางประโยคท่ีอาจารยพ์ดูเป็นภาษาองักฤษ 

9. ขา้พเจา้รู้สึกกระวนกระวายและวิตกกงัวลจนลืมส่ิงท่ี
ขา้พเจา้เคยเรียนรู้มาหากตอ้งพดูในสถานการณ์ท่ีไม่
คุน้เคย 

10.ขา้พเจา้มกัจะวิตกกงัวลว่านกัศึกษาคนอ่ืนจะพดู
ภาษาองักฤษไดดี้กว่าขา้พเจา้ 

3.59 
 
 

3.69 
 

3.49 
 

4.04 
 

3.73 
 

3.54 
 
 

3.69 
 

3.46 
 

3.69 
 
 

3.31 
 

0.87 
 
 

0.78 
 

0.98 
 

0.86 
 

0.83 
 

0.91 
 
 

0.92 
 

0.89 
 

0.98 
 
 

1.02 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
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ตาราง  4.5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความวิตกกงัวล
ในการพดูภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากลสาขา
ภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 (ต่อ) 
 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 
11. ขา้พเจา้จะต่ืนเตน้หากตอ้งพดูภาษาองักฤษโดยไม่ได้

เตรียมตวัล่วงหนา้ 

12. ในชัว่โมงเรียนภาษาองักฤษ ขา้พเจา้รู้สึกกงัวลเม่ือตอ้ง
ตอบค าถามท่ีไม่ไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้ 

13. ขา้พเจา้รู้สึกอึดอดัท่ีตอ้งพดูภาษาองักฤษต่อหนา้เพื่อน ๆ 
14. เม่ือขา้พเจา้รู้สึกประหม่า ขา้พเจา้มกัจะลืมส่ิงท่ีตั้งใจจะ

พดู 

15. ขา้พเจา้รู้สึกประหม่าและสบัสนเม่ือท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
การพดูภาษาองักฤษในชั้นเรียน 

16. ขา้พเจา้เต็มใจถา้ตอ้งเรียนภาษาองักฤษเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ 
17. ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจว่าท าไมบางคนรู้สึกเบ่ือหน่ายเมื่อ 
      เรียนวิชาภาษาองักฤษ 
18.ขา้พเจา้ไม่รู้สึกประหม่าเมื่อตอ้งพดูภาษาองักฤษกบั

ชาวต่างชาติ 

19. ขา้พเจา้มีความมัน่ใจเม่ือตอ้งพดูภาษาองักฤษในชั้นเรียน 
20.ขา้พเจา้รู้สึกสบายใจเมื่อไดม้ีโอกาสพบปะพดูคุยกั บ

ชาวต่างชาติ 
21.โดยทัว่ไปแลว้ ขา้พเจา้รู้สึกสบายใจท่ีใชภ้าษาองักฤษใน

การอภิปรายกลุ่ม 
22.ขา้พเจา้ชอบมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มท่ีใช้

ภาษาองักฤษ 
23. ขา้พเจา้ไม่รู้สึกเครียดเมื่อใชภ้าษาองักฤษขณะเขา้ร่วม

กิจกรรมกลุ่ม 
24.ขา้พเจา้ไม่กลวัท่ีจะใชภ้าษาองักฤษเพื่อแสดงความคิดเห็น

อยา่งไม่เป็นทางการ 
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ตาราง  4.5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความวิตกกงัวล
ในการพดูภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากลสาขา
ภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 (ต่อ) 
 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ S.D ระดับความคดิเห็น 
25. ขา้พเจา้รู้สึกผอ่นคลายขณะท่ีพดูภาษาองักฤษอยา่งไม่

เป็นทางการกบัคนท่ีเพ่ิงรู้จกักนั 
26. ขา้พเจา้ไม่รู้สึกประหม่าเมื่อใชภ้าษาองักฤษสนทนากบั

คนท่ีคุน้เคย 

27. เมื่อตอ้งสอบพดูภาษาองักฤษ ขา้พเจา้ไม่รู้สึกกงัวลว่าจะ
พดูผดิหรือพดูถกู 

28. โดยปกติแลว้ขา้พเจา้ไม่รู้สึกเครียดเมื่อสอบพดู
ภาษาองักฤษ 

29. เมื่อตอ้งสอบพดูภาษาองักฤษขา้พเจา้จะเตรียมตวัอยา่งดี
ท าใหไ้ม่กงัวล 

30. ขา้พเจา้ไม่วิตกกงัวลว่าจะพดูผดิเมื่อตอ้งพดูภาษาองักฤษ 

3.59 
 

3.69 
 

3.19 
 

3.21 
 

3.59 
 

3.35 

0.93 
 

0.97 
 

0.94 
 

0.99 
 

0.83 
 

0.92 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
รวม 3.35 0.88 ปานกลาง 

 

จากตาราง  4.5 ระดบัความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชา
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  สาขาภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก คือ นกัศึกษามีความวิตกกงัวลหากสอบไม่ผา่นรายวิชาการพดูภาษาองักฤษ รองลงมาคือ
นกัศึกษาเต็มใจถา้ตอ้งเรียนภาษาองักฤษเพ่ิมเติมเป็นพิเศษนกัศึกษาจะต่ืนเตน้หากตอ้งพดูภาษาองักฤษ
โดยไม่ไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้ นกัศึกษาเต็มใจถา้ตอ้งเรียนภาษาองักฤษเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ เม่ือ นกัศึกษา
รู้สึกประหม่า นกัศึกษามกัจะลืมส่ิงท่ีตั้งใจจะพดู  แมว้่านกัศึกษาจะเตรียมตวัในการพดูมาอยา่งดี แต่
นกัศึกษายงัรู้สึกวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษ  นกัศึกษารู้สึกวิตกกงัวลอยา่งมากเมื่อนกัศึกษาถกู
เรียกใหต้อบและใหพ้ดูในชั้นเรียนวิชาการพดูภาษาองักฤษ  นกัศึกษารู้สึกใจเตน้แรงและตวัสัน่เม่ือรู้
ว่าก  าลงัจะถกู เรียกใหพ้ดูภาษาองักฤษในชั้นเรียน  นกัศึกษา รู้สึกกระวนกระวายและวิตกกงัวลจน
ลืมส่ิงท่ีนกัศึกษาเคยเรียนรู้มาหากตอ้งพดูในสถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคย  ในชัว่โมงเรียนภาษาองักฤษ 
นกัศึกษา รู้สึกกงัวลเมื่อตอ้งตอบค าถามท่ีไม่ไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้  นกัศึกษา รู้สึกสบายใจเมื่อไดม้ี
โอกาสพบปะพดูคุยกบัชาวต่างชาติ นกัศึกษาไม่รู้สึกเครียดเมื่อใชภ้าษาองักฤษขณะเขา้ร่วมกิจกรรม
กลุ่ม นกัศึกษา มีความรู้สึกไม่มัน่ใจในตนเองเม่ือตอ้งพดูภาษาองักฤษในชั้นเรียนเช่น การแนะน า
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ตนเอง  การน าเสนอรายงาน เป็นตน้ นกัศึกษา รู้สึกผอ่นคลายขณะท่ีพดูภาษาองักฤษอยา่งไม่เป็น
ทางการกบัคนท่ีเพ่ิงรู้จกักนั  เม่ือตอ้งสอบพดูภาษาองักฤษนกัศึกษาจะเตรียมตวัอยา่งดีท าใหไ้ม่กงัวล  
นกัศึกษาไม่เขา้ใจว่าท าไมบางคนรู้สึกเบ่ือหน่ายเมื่อเรียนวิชาภาษาองักฤษ นกัศึกษารู้สึกวิตกกงัวลว่า
อาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษจะแกไ้ข ขอ้ผดิพลาดทนัทีทนัใดท่ี นกัศึกษาพดูภาษาองักฤษผดิ   โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04  3.95  3.91  3.82  3.73  3.69  3.69  3.69  3.69  3.69  3.64  3.63  3.59  3.59  3.59  
3.56  3.54 ตามล าดบั และความวิตกกงัวลอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ นกัศึกษา รู้สึกตกใจกลวัเมื่อรู้ว่า
ตนเองไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีอาจารยก์  าลงัพดูภาษาองักฤษ นกัศึกษา ไม่รู้สึกประหม่าเมื่อตอ้งพดู
ภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติ นกัศึกษา รู้สึกกระวนกระวายและวิตกกงัวลเมื่อไม่เขา้ใจประโยคบาง
ประโยคท่ีอาจารยพ์ดูเป็นภาษาองักฤษนกัศึกษารู้สึกประหม่าและสบัสนเม่ือท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
พดูภาษาองักฤษในชั้นเรียนนกัศึกษาไม่กลวัท่ีจะใชภ้าษาองักฤษ เพื่อแสดงความคิดเห็นอยา่งไม่เป็น
ทางการ  นกัศึกษาชอบมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มท่ีใชภ้าษาองักฤษ โดยทัว่ไปแลว้นกัศึกษารู้สึก
สบายใจท่ีใชภ้าษาองักฤษในการอภิปรายกลุ่ม นกัศึกษา ไม่วิตกกงัวลว่าจะพดูผดิเมื่อตอ้งพดู
ภาษาองักฤษ  นกัศึกษารู้สึกอึดอดัท่ีตอ้งพดูภาษาองักฤษต่อหนา้เพื่อน ๆ นกัศึกษามกัจะวิตกกงัวลว่า
นกัศึกษาคนอ่ืนจะพดูภาษาองักฤษไดดี้กว่านกัศึกษาโดยปกติแลว้นกัศึกษาไม่รู้สึกเครียดเมื่อสอบพดู
ภาษาองักฤษ เมื่อตอ้งสอบพดูภาษาองักฤษ นกัศึกษา ไม่รู้สึกกงัวลว่าจะพดูผดิหรือ พดูถกู  และ
นกัศึกษา มีความมัน่ใจเม่ือตอ้งพดูภาษาองักฤษในชั้นเรียนโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.49  3.47 3.46  
3.46  3.46  3.45  3.44  3.35  3.32  3.31  3.21  3.19  3.13 ตามล าดบั 
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตร

สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 
 

5.1วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษา

หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  สาขาภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 

2556 

2.เพื่อศึกษาระดบัความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 

5.2 สมมตฐิานของการวจิยั 

ประชากร  คือ  นกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  สาขา
ภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 จ  านวน 78 คน 

 
5.3 วธีิการด าเนินการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม  เพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงขอ้มลูในตวัแปรต่างๆ ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวจ้  านวน  78 ชุด จากนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ 

5.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวลในการพดู
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2556 
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5.5 การสร้างเคร่ืองมือวจิยั 
ผู้วจิยัได้ด าเนินการตามล าดับดังนี ้

1.ตรวจสอบจ านวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน 

2.ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มลู แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่  1  วเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมด 78 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

อยูใ่นช่วง 22 ปี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเรียนรายวิชาการพดูภาษาองักฤษ คือมากกว่า 3 รายวิชา มี
บุคลิกภาพไม่กลา้แสดงออก   

ตอนที่ 2 ศึกษาระดบัความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชา

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากลสาขาภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ระดบัความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษผูว้ิจยัจะเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียของปัญหา กบัคะแนนเกณฑร์ะดบัปัญหาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 5 ระดบัคือ 

  4.51 - 5.00  หมายถึง ความวิตกกงัวลในระดบัมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50  หมายถึง ความวิตกกงัวลในระดบัมาก 
2.51 - 3.50  หมายถึง ความวิตกกงัวลในระดบัปานกลาง 
1.51 - 2.50  หมายถึง ความวิตกกงัวลในระดบันอ้ย 
1.00 - 1.50  หมายถึง ความวิตกกงัวลในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

5.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 สรุปผลการวเิคราะห์ ตอนที่ 1 วเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  ทั้งหมด 78 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 73 คน 

คิดเป็นร้อยละ 93.6 เพศชาย จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 22 ปี  จ  านวน  

51 คน คิดเป็นร้อยละ  65.4  รองลงมาคืออาย ุ 21  ปี  จ  านวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.4  
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และอาย ุ23 ปี จ  านวน 7  คน  คิดเป็นร้อยละ  9 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเรียนรายวิชา

การพดูภาษาองักฤษ คือ มากกว่า 3 รายวิชา จ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5  รองลงมาคือ 3 

รายวิชา  จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4  และ 2 รายวิชา  จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 และมี

บุคลิกภาพไม่กลา้แสดงออก จ านวน 47คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 และมีบุคลิกภาพกลา้แสดงออก 

จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7  

สรุปผลการวเิคราะห์ ตอนที่ 2 ศึกษาระดับความวติกกงัวลในการพูดภาษาองักฤษของ

นักศึกษาหลกัสูตรสาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล  สาขาภาษาต่างประเทศ  ช้ันปีที่ 4 ปี

การศึกษา 2556  

ผลการวิเคราะห์ พบว่า นกัศึกษามีระดบัความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษอยูใ่นระดบั

มาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 5 ล าดบัแรกดงัน้ี นกัศึกษามีความวิตกกงัวลหากสอบไม่ผา่น

รายวิชาการพดูภาษาองักฤษ ( X = 4.04) นกัศึกษาจะต่ืนเตน้หากตอ้งพดูภาษาองักฤษโดยไม่ไดเ้ตรียม

ตวัล่วงหนา้ ( X = 3.95) นกัศึกษาเต็มใจถา้ตอ้งเรียนภาษาองักฤษเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ 

( X = 3.91) เมื่อนกัศึกษารู้สึกประหม่า นกัศึกษามกัจะลืมส่ิงท่ีตั้งใจจะพดู ( X = 3.82) แมว้่านกัศึกษา

จะเตรียมตวัในการพดูมาอยา่งดี แต่นกัศึกษายงัรู้สึกวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษ  

( X = 3.73) และนกัศึกษามีระดบัความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย

เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 5 ล าดบัแรกดงัน้ี นกัศึกษารู้สึกตกใจกลวัเม่ือรู้ว่าตนเองไม่เขา้ใจในส่ิงท่ี

อาจารยก์  าลงัพดูภาษาองักฤษ  ( X = 3.49) นกัศึกษา รู้สึกประหม่าเมื่อตอ้งพดูภาษาองักฤษกบั

ชาวต่างชาติ  ( X = 3.47) นกัศึกษา รู้สึกกระวนกระวายและวิตกกงัวลเมื่อไม่เขา้ใจประโยคบาง

ประโยคท่ีอาจารยพ์ดูเป็นภาษาองักฤษ ( X = 3.46) นกัศึกษารู้สึกประหม่าและสบัสนเม่ือท ากิจกรรม

ท่ีเก่ียวกบัการพดูภาษาองักฤษในชั้นเรียน ( X = 3.46) นกัศึกษาไม่กลวัท่ีจะใชภ้าษาองักฤษเพื่อแสดง

ความคิดเห็นอยา่งไม่เป็นทางการ ( X = 3.46) 
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5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  

ผลการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ระดบั ความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของ

นกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556   สามารถ

อภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 วเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

 ผลการวิจยั พบว่า นกัศึกษาทั้งหมดจ านวน 78 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย อายอุยูใ่นช่วง 22 ปี โดยผา่นการเรียนรายวิชาการพดูภาษาองักฤษมากกว่า 3 รายวิชา ซ่ึงนกัศึกษา

ส่วนใหญ่มีบุคลิกท่ีไม่กลา้แสดงออก แสดงใหเ้ห็นว่า มีบุคลิกภาพท่ีไม่มีความมัน่ใจในตวัเอง

ทางดา้นทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 

ตอนที่ 2 ศึกษาระดับความวติกกงัวลในการพูดภาษาองักฤษของนักศึกษาหลกัสูตรสาขาวชิา

ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 

ผลการวิจยั พบว่า ระดบัความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตร

สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2556 อยูใ่น

ระดบัปานกลาง ทั้งน้ี พบว่า นกัศึกษามีระดบัความวิตกกงัวลหากสอบไม่ผา่นรายวิชาการพดู

ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ นกัศึกษาจะต่ืนเตน้หากตอ้งพดูภาษาองักฤษโดยไม่ได้

เตรียมตวัล่วงหนา้ นอกจากนั้น พบว่า นกัศึกษามีระดบัความวิตกกงัวลระดบัปานกลางเม่ือรู้ว่าตนเอง

ไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีอาจารยก์  าลงัพดูภาษาองักฤษ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลกัขณา สริวฒัน์ ซ่ึงได้

กล่าวไวว้่า ความวิตกกงัวล (Anxiety) เป็นความรู้สึกชนิดหน่ึงท่ีไม่สบายใจ ซ่ึงจะออกมาในรูปของ

ความกลวั (Fear) เช่น กลวัการสอบ กลวัสอบตก ซ่ึงความกลวัเหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดความไม่สบายใจ 

ซ่ึงอาจเกิดข้ึนก่อนหรือหลงัสถานการณ์ท่ีบุคคลนัน่ตอ้งประสบ อาจเกิดข้ึนไดจ้ากส่ิงเร้าทั้งภายนอก

และภายใน เช่น ค่านิยม ความเช่ือถือ และสภาพเศรษฐกิจ 
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ตอนที่ 3 ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความวติกกงัวลในการพูดภาษาองักฤษ ของนักศึกษาหลกัสูตร

สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556  

ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศชั้นปีท่ี 4 ปี
การศึกษา 2556 ไดแ้ก่ 

 1) การสอบ ปัจจยัน้ีเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น กลวัการสอบซ่ึงท าใหเ้กิดความไม่
สบายใจ โดยสอบคลอ้งกบั ทฤษฏีของ แครชเซน (Krashen, 1995:75-76) ได้อธิบายว่า ผูเ้รียนจะ
ออกเสียงภาษาท่ีเรียนไดเ้ม่ือผา่นกระบวนการเรียนรู้ ภาษานั้น ๆ โดยไดรั้บปัจจยัป้อนท่ีมี
ความหมายสามารถเขา้ใจได ้และผูเ้รียน ตอ้งเรียนรู้ภาษา  และพร้อมสอบ โดยปราศจากการบงัคบั
และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลกัขณา สริวฒัน์ ( 2545 : 70) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า ความวิตกกงัวล 
(Anxiety) เป็นความรู้สึกชนิดหน่ึงท่ีไม่สบายใจซ่ึงจะออกมาในรูปของความกลวั ( Fear) เช่น กลวั
การสอบ กลวัสอบตก  

2) ความต่ืนเตน้เน่ืองจากขาดการเตรียมตวั ตอ้งมีการเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสร้างความ
มัน่ใจ เช่น การเรียนพิเศษเพ่ิมเติมนอกหอ้งเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Brown                 
(1994 : 141-142)ไดจ้ดัประเภทความวิตกกงัวลออกเป็นสองประเภทต่างกนั  ไดแ้ก่ ความวิตกกงัวล
ประเภทน้ีจะท าใหผ้ลการเรียนดีข้ึน เช่นกลวัจะเรียนไดไ้ม่ดี กลวัจะสอบตก ความกงัวลใจประเภทน้ีจะ
เป็นส่ิงผลกัดนัใหผู้เ้รียนขยนัขนัแข็ง ซ่ึงท าใหผ้ลการเรียนดีข้ึน และความวิตกกงัวลท าใหผ้ลการ
เรียนเป็นไปในทางท่ีไม่ดี เช่น การวิตกกงัวลมากๆ ท าให้ ส่ิงท่ีเราลืมส่ิงท่ีเรารู้ไปชัว่ขณะ ท าให้
วุ่นวายใจ คิดไม่รอบคอบ ซ่ึงความวิตกกงัวลประเภทน้ีเรียกว่า Debilitating Anxiety โดย Kleinmann 
(อา้งถึง Phillips 2005:7) พบว่า  Debilitating Anxiety มีผลกระทบ อยา่งมากต่อทกัษะการพดู
ภาษาองักฤษเป็นตน้ 

3) ความประหม่าขาดความมัน่ใจจากการคาดการณ์ล่วงหนา้ เช่น การคิดว่าตนเองจะไม่
สามารถท าได ้หรือ จากปัจจยัภายนอก เช่น กลวัอาจารย ์หรือ อาจเกิดจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น ในกรณีท่ี
อภิปรายงานหนา้ชั้นเรียนแลว้เกิดอาการประหม่าจากสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนและจากเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียน เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประสาท  อิศรปรีดา (2531 : 45) ไดใ้หค้วามหมายของ
ความวิตกกงัวลไวว้่า หมายถึง ความวุ่นวายใจท่ีเกิดข้ึนจากการคาดการณ์ล่วงหนา้ว่าจะมีส่ิงใดเกิดข้ึน
หรือจะมีภยนัตราย ใด ๆ เกิดข้ึนแก่ตนความวิตกกงัวลต่างจากความกลวัตรงท่ีว่า ความวิดกกงัวลเป็น
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก ความนึกคิดภายใน ตนเอง ( Subjective Danger) ส่วนความกลวัเป็นส่ิงท่ีเกิดจากส่ิง
อ่ืนท่ีอยูภ่ายนอก (Objective Danger) 
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อภิปรายผลทฤษฎีความวติกกงัวลของเยล  (Yale Theory) กบัความวติกกงัวลในการพูด
ภาษาองักฤษของนักศึกษาหลกัสูตรสาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2556 

ถา้พิจารณาจากทฤษฎีความวิตกกงัวลของเยล (Yale  Theory) ซ่ึงกล่าวไวว้่าความวิตกกงัวล

จะมีผลต่อคนเราอยา่งไรนั้นข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และส่ิงเร้ารวมทั้งลกัษณะของบุคคลดว้ยอนัไดแ้ก่ 

เป้าหมายและค่านิยมของตวับุคคลนั้นซ่ึงตีความไดว้่า ความวิตกกงัวลอาจมีทั้งผลดีและผลเสีย ทฤษฎี

ของเยล ไม่ไดก้  าหนดในเร่ืองของผลท่ีเกิดจากความวิตกกงัวล แต่กล่าวถึงความวิตกกงัวลจะมีผลต่อ

ตวัเราอยา่งไร ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และส่ิงเร้าและบุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆ ดงันั้น ความวิตกกงัวล

อาจจะมีทั้งผลดีหรือผลเสีย   ทั้งน้ีแลว้แต่วิธีการตอบสนองท่ีบุคคลใช ้เช่น การตอบสนองโดยหา

วิธีการท่ีเหมาะสมและแกไ้ขไดถ้กูจุด ซ่ึงจะช่วยพฒันาบุคคลเกิดผลดีแก่ตวับุคคลแต่ในทางตรงขา้ม

กนั ถา้บุคคลยอมแพต่้อความวิตกกงัวล เช่น คิดว่าหมดหนทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาหรือมีวิธีการแกไ้ข

ปัญหาท่ีไม่ตรงกบัประเด็นส าคญัของปัญหาการตอบสนองดงักล่าวยอ่มเป็นอนัตรายหรือเกิดผลเสียต่อ

พฒันาการทางบุคลิกภาพของบุคคลนั้น 

เมื่อบุคคลท่ีมีความวิตกกงัวลเป็นระยะเวลานาน  โดยไม่สามารถหาวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อลดหรือ

ขจดัความวิตกกงัวลใหห้มดไป บุคคลนั้นจะเกิดขบวนการทางจิตใจโดยหนัไปใชว้ิธีการท่ีไม่ตรงกบัความ

เป็นจริงเพื่อลดความตึงเครียดของจิตใจเรียกว่า การใชก้ลวิธานในการป้องกนัตนเอง (Defense Mechanism) 

ซ่ึงแมว้่าจะช่วยลดความวิตกกงัวลไปไดบ้า้งแต่มีผลเสีย คือ ถา้ใชม้ากจะท าใหบุ้คคลลืมความเป็นจริงของ

โลก (Reality) หรือไม่เขา้ใจตนตามความเป็นจริง (Actual self) มากยิง่ข้ึน ซ่ึงท าใหเ้ป็นโรคจิตในระยะ

ต่อมา  

เมื่อพิจารณาถึงความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษากบัทฤษฎีความวิตกกงัวล

ของเยล (Yale  Theory) ซ่ึงสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัเพราะจากผลการวิจยั พบว่า มีความวิตก

กงัวลในการพดูภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก หลายดา้น เช่น ความวิตกกงัวลในการสอบไม่ผา่นรายวิชา 

การพดูภาษาองักฤษโดยไม่มีการเตรียมตวัมาล่วงหนา้ หรือความรู้สึกประหม่าจนลืมส่ิงท่ีตั้งใจจะพดู 

เป็นตน้ เห็นไดว้่า ถา้นกัศึกษาเลือกวิธีการตอบสนองเพื่อจะแกปั้ญหาความวิตกกงัวลในการพดู

ภาษาองักฤษของตนเองส่ิงท่ีควรปฏิบติัคือ การฝึกฝนทกัษะทางดา้นการพดู 
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ภาษาองักฤษใหเ้พ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงมีหลายวิธีท่ีสามารถเพ่ิมทกัษะในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษา 

ไดแ้ก่  

1) การฝึกพดูแลว้ก็พดู  เป็นวิธีง่ายๆ เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจในตวัเอง เพ่ิมโอกาสทางการพดูโดย

ฝึกพดูบ่อยๆ กบัทุกคนเท่าท่ีคุณจะท าได ้ อยา่อายท่ีจะพดูผดิยิง่ฝึกมากเท่าไหร่ความมัน่ใจในการพดู

และความรู้ทางดา้นศพัทค์วามถกูตอ้งในการออกเสียงก็ยิง่จะเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั   

2) ฟังข่าวและฟังเพลงภาษาองักฤษ  เพื่อฟังการออกเสียงของค าศพัทแ์ลว้คุณจะไดเ้รียนศพัท์

ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนดว้ย ยิง่ฟังมากยิง่เรียนรู้มาก   

3)  ดูหนงั การดูหนงัภาคภาษาองักฤษแลว้พยายามใส่ใจค าศพัทใ์หม่ๆ และออกเสียง ตาม

พยายามเลียนแบบการพดูของดาราใหส้นุกสนานและเพลิดเพลินไปพร้อมกบัการชมภาพยนตร์  

4) เกมสามารถช่วยยกกระตุน้ผูเ้รียนใหมี้ความสนใจในการเรียนภาษามากข้ึนและยงัช่วยให้

บรรยากาศในการเรียนภาษาดีข้ึน ท าใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ขอ้ดีอีกอยา่งของ

เกมคือ ช่วยใหผู้เ้รียนลดความวิตกกงัวลลง ท าใหส้ามารถพดูไดอ้ยา่งคล่องแคล่วข้ึน และท าใหเ้กิด

ทศันคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษา 

แต่ถา้นกัศึกษาเลือกวิธีการตอบสนองแบบยอมแพต่้อความวิตกกงัวล นกัศึกษาจะรู้สึกว่าการ

ฝึกฝนทกัษะการพดูภาษาองักฤษเป็นเร่ืองท่ียาก ซ่ึงตนเองไม่มีความมัน่ใจในบุคลิกภาพของตนเอง

ดว้ยแลว้จึงท าใหห้มดหวงัยอมแพใ้นการพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ  

ซ่ึงท าใจยอมรับกบัขอ้ดอ้ยของตนเองและไม่พยายามเรียนรู้เพ่ิมเติมและแกไ้ขหรือขจดัความวิตก

กงัวลในการพดูภาษาองักฤษของตนเองใหห้มดไป 

ความกงัวลเป็นเร่ืองธรรมชาติอยา่งหน่ึงท่ีพบไดเ้ป็นปกติในมนุษยเ์พื่อเตรียมพร้อมในการ

เผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ความเครียดต่าง ๆ  ซ่ึงแสดงออกทั้งในทางความคิดและความรู้สึกทาง

กาย ผลกัดนัใหค้นเราแกปั้ญหาและคิดพฒันาส่ิงต่าง ๆ ปัจจยัท่ีชกัน าใหเ้กิดอาการ  ไดแ้ก่ ความรู้สึก

ประหม่าง่าย ไม่มัน่ใจตนเอง ตดัสินใจไม่ค่อยได ้ซ่ึงอาการเหล่าน้ีส่งผลใหน้กัศึกษามีความวิตกกงัวล

ในการพดูภาษาองักฤษ 
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ข้อเสนอแนะ 

1.ควรน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไปศึกษาและปรับปรุงดา้นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความวิตก

กงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาในชั้นปีต่อไป 

2.อาจารยค์วรจะ ช่วยใหน้กัเรียนเอาชนะความรู้สึกความวิตกกงัวลและความกงัวลและส่งเสริมให้

นกัเรียนรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จในการใชภ้าษาองักฤษ 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษในปัจจยัอ่ืน 

2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวลในกลุ่มเป้าหมายอ่ืน 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
เร่ือง ความวติกกงัวลในการพูดภาษาองักฤษของนักศึกษาหลกัสูตรสาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร
สากลสาขาภาษาต่างประเทศ 
 
ค าช้ีแจง 1. แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษ าความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ 
  2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูส่วนบุคคล 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชา
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ  
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
   
 ผูว้ิจยัขอรับรองว่า ขอ้มลูท่ีไดรั้บจากการตอบแบบสอบถามน้ีจะถกูเก็บเป็นความลบั ซ่ึงจะไม่มี

ผลกระทบใดๆ ต่อตวัท่านและขอขอบคุณในความร่วมมือ ส าหรับการเสียสละเวลาอนัมีค่ายิง่ของท่านเพ่ือ

การตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

คณะผู้วจิยั 
         นางสาวเจนจิรา  ชยัปาน  

         นางสาวทรายขวญั พรมแกว้ 

         นายสิทธิ ศรีนาค 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษ 
เพื่อการส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั สงขลา 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มลูส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง หนา้ขอ้ความท่ีถกูตอ้งกบัสภาพความเป็นจริงเก่ียวกบั 
1. เพศ 
  ชาย     หญิง  
 
2. อาย ุ
   20 ปี     21 ปี 
   22 ปี     23 ปี 
   24 ปี     มากกว่า 24 ปี 
 
3. ประสบการณ์การเรียนรายวิชาการพดูภาษาองักฤษ 

1 รายวิชา    2 รายวิชา  
 3รายวิชา    มากกว่า3รายวิชา 
  
4. บุคลิกภาพ 
 กลา้แสดงออก/เปิดเผย  ไม่กลา้แสดงออก/เก็บตวั 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความวิตกกงัวลในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ 
ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

5  หมายถึง  เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  เห็นดว้ยในระดบัมาก 
3  หมายถึง  เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  เห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  เห็นดว้ยในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อ ปัจจยัความวติกกงัวล 
ความคดิเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย เห็นดว้ย
ปานกลาง 

ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

1. ขา้พเจา้มีความรู้สึกไม่มัน่ใจในตนเองเม่ือ
ตอ้งพดูภาษาองักฤษในชั้นเรียนเช่น การ
แนะน าตนเอง  การน าเสนอรายงาน เป็นตน้ 

     

2. ขา้พเจา้รู้สึกวิตกกงัวลอยา่งมากเมื่อขา้พเจา้
ถกูเรียกใหต้อบและใหพ้ดูในชั้นเรียน
วิชาการพดูภาษาองักฤษ 

     

3 ขา้พเจา้รู้สึกตกใจกลวัเมื่อรู้ว่าตนเองไม่เขา้ใจ
ในส่ิงท่ีอาจารยก์  าลงัพดูภาษาองักฤษ 

     

4. ขา้พเจา้มีความวิตกกงัวลหากสอบไม่ผา่น
รายวิชาการพดูภาษาองักฤษ 

     

5. แมว้่าขา้พเจา้จะเตรียมตวัในการพดูมาอยา่งดี 
แต่ขา้พเจา้ยงัรู้สึกวิตกกงัวลในการพดู
ภาษาองักฤษ 

     

6. ขา้พเจา้รู้สึกวิตกกงัวลว่าอาจารยผ์ูส้อน
ภาษาองักฤษจะแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทนัทีทนัใด
ท่ีขา้พเจา้พดูภาษาองักฤษผดิ 
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ข้อ ปัจจยัความวติกกงัวล 
ความคดิเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย เห็นดว้ย
ปานกลาง 

ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

7. ขา้พเจา้รู้สึกใจเตน้แรงและตวัสัน่เม่ือรู้ว่า
ก  าลงัจะถกูเรียกใหพ้ดูภาษาองักฤษในชั้น
เรียน 

     

8. ขา้พเจา้รู้สึกกระวนกระวายและวิตกกงัวล
เมื่อไม่เขา้ใจประโยคบางประโยคท่ีอาจารย์
พดูเป็นภาษาองักฤษ 

     

9. ขา้พเจา้รู้สึกกระวนกระวายและวิตกกงัวลจน
ลืมส่ิงท่ีขา้พเจา้เคยเรียนรู้มาหากตอ้งพดูใน
สถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคย 

     

10. ขา้พเจา้มกัจะวิตกกงัวลว่านกัศึกษาคนอ่ืนจะ
พดูภาษาองักฤษไดดี้กว่าขา้พเจา้ 

     

11. ขา้พเจา้จะต่ืนเตน้หากตอ้งพดูภาษาองักฤษ
โดยไม่ไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้ 

     

12. ในชัว่โมงเรียนภาษาองักฤษ ขา้พเจา้รู้สึก
กงัวลเมื่อตอ้งตอบค าถามท่ีไม่ไดเ้ตรียมตวั
ล่วงหนา้ 

     

13. ขา้พเจา้รู้สึกอึดอดัท่ีตอ้งพดูภาษาองักฤษต่อ
หนา้เพื่อนๆ 

     

14. เม่ือขา้พเจา้รู้สึกประหม่าขา้พเจา้มกัจะลืมส่ิง
ท่ีตั้งใจจะพดู 

     

15. ขา้พเจา้รู้สึกประหม่าและสบัสนเม่ือท ากิจกรรม
ท่ีเก่ียวกบัการพดูภาษาองักฤษในชั้นเรียน 

     

16. ขา้พเจา้เต็มใจถา้ตอ้งเรียนภาษาองักฤษ
เพ่ิมเติมเป็นพิเศษ 

     

17. ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจว่าท าไมบางคนรู้สึกเบื่อหน่ายเม่ือ 
เรียนวิชาภาษาองักฤษ 
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ข้อ ปัจจยัความวติกกงัวล 
ความคดิเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

เห็นดว้ย เห็นดว้ย
ปานกลาง 

ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

18. ขา้พเจา้ไม่รู้สึกประหม่าเมื่อตอ้งพดู
ภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติ 

     

19. ขา้พเจา้มีความมัน่ใจเม่ือตอ้งพดูภาษาองักฤษ
ในชั้นเรียน 

     

20. ขา้พเจา้รู้สึกสบายใจเมื่อไดม้ีโอกาสพบปะ
พดูคุยกบัชาวต่างชาติ 

     

21 โดยทัว่ไปแลว้ ขา้พเจา้รู้สึกสบายใจท่ีใช้
ภาษาองักฤษในการอภิปรายกลุ่ม 

     

22. ขา้พเจา้ชอบมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มท่ี
ใชภ้าษาองักฤษ 

     

23. ขา้พเจา้ไม่รู้สึกเครียดเมื่อใชภ้าษาองักฤษ
ขณะเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

     

24. ขา้พเจา้ไม่กลวัท่ีจะใชภ้าษาองักฤษเพื่อแสดง
ความคิดเห็นอยา่งไม่เป็นทางการ 

     

25. ขา้พเจา้รู้สึกผอ่นคลายขณะท่ีพดู
ภาษาองักฤษอยา่งไม่เป็นทางการกบัคนท่ีเพ่ิง
รู้จกักนั 

     

26. ขา้พเจา้ไม่รู้สึกประหม่าเมื่อใชภ้าษาองักฤษ
สนทนากบัคนท่ีคุน้เคย 

     

27. เมื่อตอ้งสอบพดูภาษาองักฤษ ขา้พเจา้ไม่รู้สึก
กงัวลว่าจะพดูผดิหรือพดูถกู 

     

28. โดยปกติแลว้ขา้พเจา้ไม่รู้สึกเครียดเมื่อสอบ
พดูภาษาองักฤษ 

     

29. เมื่อตอ้งสอบพดูภาษาองักฤษขา้พเจา้จะ
เตรียมตวัอยา่งดีท าใหไ้ม่กงัวล 

     

30. ขา้พเจา้ไม่วิตกกงัวลว่าจะพดูผดิเมื่อตอ้งพดู
ภาษาองักฤษ 
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ตอนที่ 3  ขอ้เสนอแนะ 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 

       ขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี  
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ประวตัผู้ิท าวจิยั 

 

ช่ือ    นางสาวเจนจิรา ชยัปาน  

ประวตักิารศึกษา   มธัยมศึกษาตอนตน้  

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร    

 พ .ศ. 2547 - 2549 

    ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

โรงเรียนหาดใหญ่อ านวยวิทยพ์ณิชยการ        

    สาขาภาษาต่างประเทศ  

    พ .ศ. 2550 - 2552 

    ปริญญาตรี หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการ  

     ส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์  

    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั สงขลา  

    พ.ศ. 2553 – 2556 

ประวตักิารวจิยั   - 

ประวตักิารท างาน  - 

ที่อยู่ที่ตดิต่อได้   64/1 หมู่ 9 ต าบล ทุ่งต าเสา อ  าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 

     90110      

เบอร์โทรศพัท ์080 146 1346 
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ประวตัผู้ิท าวจิยั 

 

ช่ือ    นางสาวทรายขวญั พรมแกว้  

 ประวตักิารศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้  

โรงเรียนหาดใหญ่อ านวยวิทย ์   

 พ .ศ. 2547 - 2549 

    ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

โรงเรียนหาดใหญ่อ านวยวิทยพ์ณิชยการ        

    สาขาภาษาต่างประเทศ  

    พ .ศ. 2550 - 2552 

    ปริญญาตรี หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการ  

     ส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์  

    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั สงขลา  

    พ.ศ. 2553 – 2556 

ประวตักิารวจิยั   - 

ประวตักิารท างาน  - 

ที่อยู่ที่ตดิต่อได้   17/1 หมู่ 6 ต าบล ฉลุง อ  าเภอ หาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา 

     90110      

เบอร์โทรศพัท ์087 968 5295 
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ประวตัผู้ิท าวจิยั 

 

ช่ือ    นายสิทธิ ศรีนาค  

 ประวตักิารศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้  

โรงเรียนทุ่งโพธ์ิวิทยา 

พ.ศ. 2546 - 2548 

    ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

โรงเรียนหาดใหญ่อ านวยวิทยพ์ณิชยการ        

    สาขาภาษาต่างประเทศ  

    พ .ศ. 2549 - 2551 

    ปริญญาตรี หลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการ  

     ส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์  

    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั สงขลา  

    พ.ศ. 2553 – 2556 

ประวตักิารวจิยั   - 

ประวตักิารท างาน  - 

ที่อยู่ที่ตดิต่อได้ 154/3 หมู่ 13 ต  าบล โคกกลอย อ  าเภอ ตะกัว่ทุ่ง จงัหวดั พงังา

82140     

เบอร์โทรศพัท ์086 696 1194 


