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ชื่องานวิจัย การวัดเจตคติท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงของนักเรียนในระดับช้ันปวช. 
ชื่อผู้วิจัย ครูณัฐนิชา แย้มศรี 
 
 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิต
จริง ของนักเรียนระดับช้ันปวช. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ในปีการศึกษา 2565 กลุ่มทดลองเป็น
นักเรียนระดับช้ันปวช. จ านวน 50 คน โดยให้นักเรียนท าแบบสอบถามวัดเจตคติจ านวน 15 ข้อ ท่ีผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้น จ านวน 1 ฉบับ จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย 
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ความส าคัญและที่มา 
 
  ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนับว่ามีความส าคัญมาก เนื่องมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการติดต่อส่ือสารท่ีทันสมัยท าให้การติดต่อกันระหว่างประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอันเป็นภาษาสากล เพื่อน ามาใช้ในการติดต่อส่ือสาร 
และเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ   ในด้านการศึกษา ภาษาอังกฤษได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรให้
นักเรียนได้เรียนรู้ ต้ังแต่ระดับประถม มัธยม ตลอดจนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจากวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษในปัจจุบัน นอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษา 
ท้ังเพื่อการศึกษาและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันแล้ว ยังมีการมุ่งเน้นให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริง เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษอีกด้วย ดังนั้นจึงท าให้ผู้วิจัย
เห็นความส าคัญของของการมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษของนักเรียน จึงได้จัดท าการวิจัยเพื่อวัดเจตคติ
ของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาในการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงต่อไป 
 
ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา 
  จัดท าแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงเพื่อน าผล
จากการวิจัยมาเก็บเป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน และเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษ 
 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพื่อวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
2. ระดับคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถาม 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเจตคติของนักเรียนในระดับช้ันปวช. ของวิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
จ านวน 15 ข้อ โดยใช้ข้อค าถามท้ัง 2 ประเภทคือ ประเภททางบวก และทางลบ และได้ท าการน าผลของ
แต่ละข้อค าถามมาหาค่าเฉล่ีย แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมท้ังน าเสนอในรูปของ
ตารางประกอบค าบรรยาย เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนระดับช้ันปวช. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวติจริง 
2. ได้แนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. ท่ีมี
ต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง โดยใช้ข้อค าถามท้ังประเภททางบวกและทางลบ จ านวน 15 ข้อ และได้
ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี ้

1.ประชากร   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีก าลัง 
ศึกษาอยู่ในระดับช้ันปวช.3/1 และ 3/2 ช่างยนต์  ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 
50 คน 
 2. แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา เป็นเป็นแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนใน
ระดับช้ันปวช. ท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง จ านวน 15 ข้อ ท่ีมีข้อค าถามประเภททางบวก 8 ข้อ 
และข้อค าถามประเภททางลบ 7 ข้อรวม 15 ข้อ 
          
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
.................................................................... 
วัน  เดือน ป ี กิจกรรม หมายเหตุ 
17 – 21พฤศจิกายน 
2546 

- ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา  

24 พฤศจิกายน –  
 4 ธันวาคม 2546  

- เขียนเค้าโครงงานวิจัยในช้ันเรียน 
- ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม 
- ออกแบบและสร้างแบบสอบถามท่ีจะใช้ใน
งานวิจัย 

 

15 – 19 ธันวาคม 
2546 

- นักเรียนท าแบบสอบถาม ผู้วิจัยบันทึกข้อมูล 

22- 31 ธันวาคม 2546 - เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยบันทึกข้อมูล 
5 – 20 มกราคม 2547 - สรุปและอภิปรายผล 

- จัดท ารูปเล่ม 
 

 
เคร่ืองมือ ที่ใช้ในการวิจัย  

1.  แบบสอบถามวัดเจตคติ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
           ในการด าเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจดจ าค าศัพท์ของ
นักเรียนระดับช้ันปวช. โดยใช้กิจกรรมการเขียนค าศัพท์ และท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับค าศัพท์ คณะผู้วิจัย
ได้วางแผนการด าเนินการศึกษา สร้างแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด โดยยึดค าศัพท์ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และได้ด าเนินการซึง่มีรายละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 
     1.ขั้นวิเคราะห์  ( Analysis) 

1.1  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน    การวิเคราะห์ผู้เรียนได้ก าหนดไว้ดังนี ้
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ประชากร คือ นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันปวช.3/1 
และ 3/2 ช่างยนต์  ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 50 คน 
1.2 วิเคราะห์ทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงของนักเรียน  โดยการหา
ค่าเฉล่ีย และระดับทัศนคติ 

        2.  ขั้นออกแบบ (Design) 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง โดยมีล าดับ
ขั้นตอนการสร้างดังนี ้

2.1 ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติจากเอกสารต่างๆ 
2.2 สร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียน ท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงจ านวน 15 ข้อ โดยใช้

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert ซึ่งมีตัวเลือกให้เลือก 5 ข้อ โดยถือ
เกณฑ์น้ าหนักในการให้คะแนนตัวเลือกของข้อค าถามประเภทบวกและประเภทลบดังนี้  
(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2530) 

 
 
ข้อค าถามประเภททางบวก 
Favorable Statement 

ข้อค าถามประเภททางลบ 
Unfavorable Statement 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5  คะแนน 
เห็นด้วย  ให้ 4  คะแนน 
ไม่แน่ใจ  ให้ 3  คะแนน 
ไม่เห็นด้วย ให้ 2  คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1  คะแนน 
 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5  คะแนน 
ไม่เห็นด้วย    ให ้ 4  คะแนน 
ไม่แน่ใจ     ให ้ 3  คะแนน 
เห็นด้วย               ให ้ 2  คะแนน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง     ให้ 1  คะแนน 
 

  

ก าหนดเกณฑ์ในการคิดคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามตามเกณฑ์ของ ศักด์ิชัย เสรีรัฐ (2530) 
ดังนี ้

ถ้าคะแนนเฉล่ียมีค่าน้อยกว่า 1.55 แสดงว่ามีเจตคติท่ีไม่ดีอย่างมากต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิต
จริง 

ถ้าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.56 – 2.55 แสดงว่ามีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

ถ้าคะแนนเฉล่ียระหว่าง  2.56 – 3.55  แสดงว่ามีเจตคติปานกลางต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิต
จริง 

ถ้าคะแนนเฉล่ียระหว่าง  3.56 – 4.55 แสดงว่ามีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

ถ้าคะแนนเฉล่ียมากกว่า 4.55 แสดงว่ามีเจตคติท่ีดีอย่างมากต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
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2.3  น าแบบวัดเจตคติท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อท่ีปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบแก้ไข 
2.4 น าแบบวัดเจตคติมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 

 
 3. ขั้นด าเนินการ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการด าเนินการดังนี ้

3.1  น าแบบวัดเจตคติของนักเรียนช้ัน ปวช. ท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงให้นักเรียน
ช้ัน ปวช. ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ านวน 50 คน ท าเพื่อวัดเจตคติของนักเรียน 
และท าการบันทึกคะแนน 

3.2      ด าเนินการหาค่าเฉล่ียของแต่ละข้อค าถาม 
3.3 ด าเนินการหาค่าเฉล่ียของแบบสอบถามวัดเจตคติท้ังฉบับและเขียนสรุป 

 
 
    4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 วิเคราะห์ข้อมูล 
  - วิเคราะห์ผลจากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบสอบถามวัดเจตคติ 

4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2.1 การหาค่าเฉล่ีย ( x ) 
            ( x )  =              x 
           N  
                          เมื่อ  x        =  ค่าเฉล่ีย 
      X           =  คะแนนท่ีได้ 
       N       =  จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
                                          =   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
จากการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ วัดเจตคติของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. ท่ี

มีต่อวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ผลการวิจัยมาเก็บเป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนและ
เพื่อให้นักเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริง เห็นประโยชน์และคุณค่าของ
ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนจ านวน 15 ข้อ โดยได้ท าการสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปวช. ช่างยนต์ 3/1 และ 3/2 จ านวน 50 คน 
ผู้วิจัยได้ท าวิจัยโดยให้นักเรียนท าแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษใน
ชีวิตจริง โดยสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 5.1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  

 
 
 
 



 7 

 
ความคิดเห็นของนักเรียน ค่าเฉล่ีย 

1. วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงเป็นวิชาท่ีน่าสนใจ 4.04 

2. ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดเมื่อเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 3.42 

3. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือหน่าย 3.71 

4. วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงเป็นวิชาท่ีท าให้เกิดความสนุกสนาน 3.47 

5. ข้าพเจ้าไม่สบายใจทุกครั้งเมื่อเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 3.67 

6. วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงเป็นวิชาท่ีท าให้เป็นคนกล้าแสดงออก 3.45 

7. วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงเป็นวิชาท่ีต้องใช้สมองมาก 2.32 

8. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงไม่ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้า 4.17 

9. ข้าพเจ้ารู้สึกสดช่ืนเมื่อท างานวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 3.43 

10. วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงเป็นวิชาท่ีเรียนรู้ได้ยากมาก 3.17 

11. วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงท าให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ 3.45 

12. วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงเป็นวิชาท่ีฝึกฝนได้ง่าย 3.61 

13. ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงช่วยในการประกอบอาชีพ 4.30 

14. ภาษาอังกฤษไม่ได้ช่วยให้บ้านเมืองเจริญ 3.81 

15. ข้าพเจ้ามีความสุขมากเมื่อได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 3.58 

รวม 53.6 

เฉล่ีย 3.57 

 
 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉล่ียจาก  
แบบสอบถามท้ังหมดได้ 3.57 คะแนน 
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6. สรุปผลการศึกษาวิจัย  
จากการศึกษาและวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียน 

แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามท้ัง 15 ข้อเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษท้ังข้อค าถาม 
ประเภททางบวกและทางลบ มีค่าเท่ากับ  3.57 ซึ่งแปลความได้ว่านักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

7. อภิปรายผลการศึกษา  
จากการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนวิทยาลัย

การอาชีพบางสะพาน ปวช. ช่างยนต์ 3/1 และ 3/2 จ านวน 50 คน  ในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้ 1. พบว่านักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับคะแนนเฉล่ีย 3.56 ซึ่งเป็นระดับ 
คะแนนต้นของระดับเจตคติท่ีดี ซึ่งจากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของแต่ละข้อค าถามท้ัง ประเภททางบวก
และทางลบพบว่า อาจมีผลมาจากการท่ีนักเรียนส่วนใหญ่เกิดความ สับสนกับข้อค าถามท่ีเป็นข้อค าถาม
ประเภททางลบ 

8. ข้อเสนอแนะ  
1. ในการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษ อาจเป็นในรูปของ

การสัมภาษณ์ หรือการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นบ้างก็ได้ หรืออาจจะลอง 9 เปรียบเทียบเจตคติ
ของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาอื่นๆ เพื่อท่ีจะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการ 
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  

2. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจลดปริมาณของกลุ่มตัวอย่างลงและอาจเจาะจงท าการวิจัยกลุ่ม 
นักเรียนในระดับช้ันอื่นๆ ต่อไป  


