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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัแบบผสมผสานวธิกีาร (Mixed methods research) ประเภทการวจิยั
แบบขัน้ตอนเชงิอธบิาย (Explanatory Sequential Design) วตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศกึษาระดบัความ
เหนื่อยหน่ายในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัรชัตภ์าคย ์ (2) 
เปรยีบเทยีบระดบัความเหนื่อยหน่ายในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
สถาบนัรชัตภ์าคยเ์มือ่จ าแนกตามภมูหิลงัทีแ่ตกต่างกนั (3) ศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อ ความเหนื่อยหน่ายใน
การเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัรชัตภ์าคย ์และ (4) เพื่อท าความ
เขา้ใจปรากฏการณ์การเรยีนการสอนภาษาองักฤษในชัน้เรยีนภาษาองักฤษของกรณศีกึษา ซึง่แบ่ง
ขัน้ตอนการวจิยัออกเป็น 2 ระยะไดแ้ก่  
 การวจิยัระยะที ่ 1 การศกึษาเชงิปรมิ าณ (Quantitative study) การวจิยัระยะน้ีมวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาระดบัความเหนื่อยหน่ายในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสถาบนั
รชัตภ์าคย ์เปรยีบเทยีบระดบัความเหนื่อยหน่ายในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีสถาบนัรชัตภ์าคยเ์มือ่จ า แนกตามภมูหิลงัทีแ่ตกต่างกนั และศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความ
เหนื่อยหน่ายในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสถาบนัรชัตภ์าคย ์กลุ่ม
ตวัอยา่งประกอบดว้ยนกัศกึษาระดบัชัน้ปรญิญาตร ีภาคสมทบ สถาบนัรชัตภ์าคยจ์ านวน 283 คนโดย
ไดข้นาดตวัอยา่งมาจากการก าหนดขนา ดตวัอยา่งดว้ยโปรแกรม G*Power ใชว้ธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง
แบบหลายขัน้ตอน เครือ่งมอืวจิยัไดแ้ก่ แบบวดัความเหนื่อยหน่ายในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษซึง่เป็น
แบบวดัชนิดประมาณค่า 5 ระดบัมคีวามตรงเชงิเนื้อหาทีต่รวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญและมคี่าความเทีย่ง
ของแบบวดัทัง้ฉบบัเท่ ากบั .975 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื (1) ตวัแปรตาม 
ไดแ้ก่ ระดบัความเหนื่อยหน่ายในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ วดัไดจ้ากขอ้ค าถามในแบบวดัความ
เหนื่อยหน่ายในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษตอนที ่ 2 จ านวน 20 ขอ้และ (2) ตวัแปรตน้หรอืตวัแปรอสิระ 
ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นเศรษฐานะและครอบครวั ปจัจยัดา้นผูส้อนภาษาองักฤษ ปจัจยัดา้นผูเ้รยีน ปจัจยัดา้น
เพื่อนในชัน้เรยีนและปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม วดัไดจ้ากขอ้ค าถามในแบบวดัความเหน่ือยหน่ายในการ
เรยีนวชิาภาษาองักฤษตอนที ่ 3 จ านวน 30 ขอ้ การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติเิชงิบรรยายไดแ้ก่ ค่าเ ฉลีย่
และส่งนเบีย่งเบนมาตรฐานเพื่อบรรยายลกัษณะขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่งเกีย่วกบัระดบัความเหนื่อยใน
การเรยีนวชิาภาษาองักฤษ ใชส้ถติกิารทดสอบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม (t-test) การวเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (one way ANOVA) และการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเส้ นพหุ (Multiple 
regression) ดว้ยวธิ ีEnter  
 ผลการวจิยัระยะที ่ 2 การศกึษาเชงิคุณภาพ (Qualitative study) การวจิยัระยะน้ีมวีตัถุประสงค์
เพื่อท าความเขา้ใจปรากฏการณ์การเรยีนการสอนภาษาองักฤษในชัน้เรยีนภาษาองักฤษของกรณศีกึษา 



ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key informants) ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัชัน้ปรญิญาตร ีภาคสมทบ สถาบนัรชัตภ์าคย์
จ านวน 6 คนโดยใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposing selection)  โดยเลอืกนกัศกึษาทีก่ าลงั
ศกึษารายวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐานเป็นวชิาบงัคบัในภาคการศกึษาที ่ 2 ปีการศกึษา 2559 ใชว้ธิกีาร
สมัภาษณ์แบบไมเ่ป็ นทางการ วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพวธิกีารจ าแนกประเภทขอ้มลู (Typological 
analysis) ซึง่เป็นวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูโดยการจดักลุ่ม หรอืแบ่งกลุ่มขอ้มลูออกเป็นประเภท จ าพวก
หรอืชนิดตามคุณลกัษณะของขอ้มลูนัน้ๆทีม่อียูไ่ดแ้ก่ กลุ่มปจัจยัสาเหตุทีส่่งผลต่อความเหน่ือยหน่ ายใน
การเรยีนวชิาภาษาองักฤษต่างๆ 
 ผลการศกึษาพบว่านกัศกึษานกัศกึษาระดบัชัน้ปรญิญาตร ีภาคสมทบ สถาบนัรชัตภ์าคย์มรีะดบั
ความเหนื่อยหน่ายในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาจ าแนกตามภมูหิลงัที่
แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอยา่งตามเพศ คณะและวุฒกิารศกึษาทีใ่ช้ สมคัรไมพ่บความแตกต่างของ ระดบั
ความเหนื่อยหน่ายในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ  นอกจากน้ีพบปจัจยัสาเหตุ 5 ดา้นทีส่่งผลต่อ ความ
เหนื่อยหน่ายในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษรอ้ยละ 85.4 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ไดแ้ก่ 
ปจัจยัดา้นเศรษฐานะและครอบครวั ปจัจยัดา้นผูส้อนภาษาองักฤษ ปจัจยัดา้นผูเ้รยีน ปจัจยัดา้นเพื่อนใน
ชัน้เรยีนและปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ตามล าดบั 
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Abstract  
 

 This mixed- methods research, with Explanatory Sequential Design, aimed to (1) study 
levels of burnout in studying English of undergraduate students at Rajapark Institute, (2) 
compare levels of burnout in studying English of undergraduate students at Rajapark Institute 
divided by different backgrounds, (3) study factors affecting burnout in studying English of 
undergraduate students at Rajapark Institute, and (4) qualitatively study the teaching and 
learning process of English classroom. There were two phases of the study which were,  
 The first phase, the quantitative study, aimed to (1) study levels of burnout in English 
studying of undergraduate students at Rajapark Institute, (2) compare levels of burnout in 
English studying of undergraduate students at Rajapark Institute divided by different 
backgrounds, and (3) study factors affecting burnout in English studying of undergraduate 
students at Rajapark Institute. Samples were 283 undergraduate weekend program students of 
Rajapark Institute. The research instrument was The Burnout in English Studying Questionnaire 
(BESQ). It was qualified in terms of the content validity and reliability (r = .975). There were 
two types of variables in this study: the dependent variable was the burnout in studying 
English, independent variables were factors of economic status, teachers, learners, friends, and 
classroom environment. Mean and standard deviation were used to analyze level of burnout in 
studying English. T-test for independent sample and One- Way ANOVA were used to compare 
levels of burnout. Finally the multiple regression was used to analyze factors affecting the 
burnout in studying English.  
 The second phase, the qualitative study, aimed to understand the phenomenon of the 
teaching and the learning process of English classroom. 6 key informants were carefully 
selected to case studies which were selected by the purposive sampling method. The 
typological analysis was used to analyze qualitative data.   
 The results revealed that all undergraduate students, in any sexes and faculties, had a 
moderate level of burnout in studying English. All factors were significantly affecting the burnout 
in studying English at .05 level which also explained the burnout in studying English at 85.4%.  
 
Key words:  The burnout   English teaching and learning 
  An Analysis of Variance The Multiple Regression 



 
ประกาศคณูุปการ 

 
 งานวจิยัเรือ่งนี้ไดร้บัการสนบัสนุนทุนในการท าวจิยัใหก้บัคณาจารยจ์ากสถาบนัรชัตภ์าคย์
ประจ าปี 2559 คณะทมีวจิยัขอขอบพระคุณสถาบนัรชัต์ภาคยท์ีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุนใหค้ณาจารยม์ผีลงาน
การวจิยัในสาขาวชิาภาษาองักฤษไดอ้ยา่งต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรยีนการสอนวชิา
ภาษาองักฤษไดต่้อไปโดยใชก้ระบวนการวจิยัเป็นฐาน 
  ขอขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบเครือ่งมอืการวจิยัไดแ้ก่ การตรวจความตรงเชิ ง
เนื้อหาของแบบวดัความเหนื่อยหน่ายในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย อาจารยร์ฐัพล พรหม
สะอาด สาขาวดัผลการศกึษา คณะครศุาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็  อาจารยก์ติตยิา พศุิทธางกูล
สาขาภาษาองักฤษ คณะศลิปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศวีชิยั และอาจารยล์ดาพร สระ
กาง สาขาภาษาองักฤษ ภาควชิาการศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 ขอขอบคุณนางสาววลิาวณัย ์ตะวงษ์  ผูช้่วยนกัวจิยัในการลงพืน้ทีภ่าคสนามในการแจกแบบวดั
ความเหนื่อยหน่ายในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ 
 ขอขอบคุณนกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งระดบัชัน้ปรญิญาตร ีภาคสมทบ สถาบนัรชัตภ์าคยท์ีก่รณุา
เสยีสละเวลาในการใหค้วามรว่มมอืในการตอบแบบวดัความเหนื่อยหน่ายในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ
ในครัง้นี้และท าใหผ้ลการวจิยัในครัง้นี้มคีวามสมบรูณ์และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปเป็นขอ้มลู
สารสนเทศในการปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนการสอนใหส้ถาบนัรชัตภ์าคยไ์ดต่้อไป 
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