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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้เป็นการวิจยั แบบผสมผสานวิธกี าร (Mixed methods research) ประเภทการวิจยั
แบบขัน้ ตอนเชิงอธิบาย (Explanatory Sequential Design) วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความ
เหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันรัชต์ภาคย์
(2)
เปรียบเทียบระดับความเหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันรัชต์ภาคย์เมือ่ จาแนกตามภูมหิ ลังทีแ่ ตกต่างกัน (3) ศึกษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อ ความเหนื่อยหน่ายใน
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันรัชต์ภาคย์ และ (4) เพื่อทาความ
เข้าใจปรากฏการณ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชัน้ เรียนภาษาอังกฤษของกรณีศกึ ษา ซึง่ แบ่ง
ขัน้ ตอนการวิจยั ออกเป็น 2 ระยะได้แก่
การวิจยั ระยะที่ 1 การศึกษาเชิงปริม าณ (Quantitative study) การวิจยั ระยะนี้มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความเหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบัน
รัชต์ภาคย์ เปรียบเทียบระดับความเหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถาบันรัชต์ภาคย์เมือ่ จา แนกตามภูมหิ ลังทีแ่ ตกต่างกัน และศึกษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความ
เหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันรัชต์ภาคย์ กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษาระดับชัน้ ปริญญาตรี ภาคสมทบ สถาบันรัชต์ภาคย์จานวน 283 คนโดย
ได้ขนาดตัวอย่างมาจากการกาหนดขนา ดตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*Power ใช้วธิ กี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขัน้ ตอน เครือ่ งมือวิจยั ได้แก่ แบบวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษซึง่ เป็น
แบบวัดชนิดประมาณค่า 5 ระดับมีความตรงเชิงเนื้อหาทีต่ รวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญและมีค่าความเทีย่ ง
ของแบบวัดทัง้ ฉบับเท่ ากับ .975 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) ตัวแปรตาม
ได้แก่ ระดับความเหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วัดได้จากข้อคาถามในแบบวัดความ
เหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตอนที่ 2 จานวน 20 ข้อและ (2) ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ
ได้แก่ ปจั จัย ด้านเศรษฐานะและครอบครัว ปจั จัยด้านผูส้ อนภาษาอังกฤษ ปจั จัยด้านผูเ้ รียน ปจั จัยด้าน
เพื่อนในชัน้ เรียนและปจั จัยด้านสภาพแวดล้อม วัดได้จากข้อคาถามในแบบวัดความเหนื่อยหน่ ายในการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษตอนที่ 3 จานวน 30 ข้อ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงบรรยายได้แก่ ค่าเ ฉลีย่
และส่งนเบีย่ งเบนมาตรฐานเพื่อบรรยายลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับระดับความเหนื่อยใน
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ใช้สถิตกิ ารทดสอบค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ นพหุ (Multiple
regression) ด้วยวิธ ี Enter
ผลการวิจยั ระยะที่ 2 การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) การวิจยั ระยะนี้มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อทาความเข้าใจปรากฏการณ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชัน้ เรียนภาษาอังกฤษของกรณีศกึ ษา

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informants) ได้แก่ นักศึกษาระดับชัน้ ปริญญาตรี ภาคสมทบ สถาบันรัชต์ภาคย์
จานวน 6 คนโดยใช้วธิ กี ารเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposing selection) โดยเลือกนักศึกษาทีก่ าลัง
ศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐานเป็นวิชาบังคับในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใช้วธิ กี าร
สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพวิธกี ารจาแนกประเภทข้อมูล (Typological
analysis) ซึง่ เป็นวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการจัดกลุ่ม หรือแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็นประเภท จาพวก
หรือชนิดตามคุณลักษณะของข้อมูลนัน้ ๆทีม่ อี ยูไ่ ด้แก่ กลุ่มปจั จัยสาเหตุทส่ี ่งผลต่อความเหนื่อยหน่ ายใน
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างๆ
ผลการศึกษาพบว่านักศึกษานักศึกษาระดับชัน้ ปริญญาตรี ภาคสมทบ สถาบันรัชต์ภาคย์ มรี ะดับ
ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาจาแนกตามภูมหิ ลังที่
แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างตามเพศ คณะและวุฒกิ ารศึกษาทีใ่ ช้ สมัครไม่พบความแตกต่างของ ระดับ
ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้พบปจั จัยสาเหตุ 5 ด้านทีส่ ่งผลต่อ ความ
เหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 85.4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ได้แก่
ปจั จัยด้านเศรษฐานะและครอบครัว ปจั จัยด้านผูส้ อนภาษาอังกฤษ ปจั จัยด้านผูเ้ รียน ปจั จัยด้านเพื่อนใน
ชัน้ เรียนและปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตามลาดับ
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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
An Analysis of Variance

English teaching and learning
The Multiple Regression

ประกาศคุณูปการ
งานวิจยั เรือ่ งนี้ได้รบั การสนับสนุนทุนในการทาวิจยั ให้กบั คณาจารย์จากสถาบันรัชต์ภาคย์
ประจาปี 2559 คณะทีมวิจยั ขอขอบพระคุณสถาบันรัชต์ภาคย์ทไ่ี ด้ให้การสนับสนุนให้คณาจารย์มผี ลงาน
การวิจยั ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษได้ต่อไปโดยใช้กระบวนการวิจยั เป็นฐาน
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบเครือ่ งมือการวิจยั ได้แก่ การตรวจความตรงเชิ ง
เนื้อหาของแบบวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย อาจารย์รฐั พล พรหม
สะอาด สาขาวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาจารย์กติ ติยา พิศุทธางกูล
สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวชิ ยั และอาจารย์ลดาพร สระ
กาง สาขาภาษาอังกฤษ ภาควิชาการศึกษาทัวไป
่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอขอบคุณนางสาววิลาวัณย์ ตะวงษ์ ผูช้ ่วยนักวิจยั ในการลงพืน้ ทีภ่ าคสนามในการแจกแบบวัด
ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ขอขอบคุณนักศึกษากลุ่มตัวอย่างระดับชัน้ ปริญญาตรี ภาคสมทบ สถาบันรัชต์ภาคย์ทก่ี รุณา
เสียสละเวลาในการให้ความร่วมมือในการตอบแบบวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ในครัง้ นี้และทาให้ผลการวิจยั ในครัง้ นี้มคี วามสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อการนาไปเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้สถาบันรัชต์ภาคย์ได้ต่อไป
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