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 บทคัดย่อ  
 กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษำระดับเจตคติต่อวิชำภำษำอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำกลุ่ม 1และ (2) เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่อภำษำอังกฤษของ
นักเรียนที่มีระดับกำรศึกษำและมีผู้ปกครองประกอบอำชีพแตกต่ำงกัน กลุ่มตัวอย่ำงได้จำกกำรสุ่ม จ ำนวน 331 รูป 
เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบวัดเจตคติซึ่งเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (rating scale) โดยมีค่ำควำมเช่ือมั่นของ
แบบวัดเท่ำกับ 0.86 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลประกอบด้วย 1) กำรวิเครำะห์สถิติบรรยำยโดยใช้ ค่ำเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน และ 2) กำรวิเครำะห์สถิติอ้ำงอิง โดยกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบสองทำง (Two-way 
ANOVA) โดยใช้สถิติ F-test 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
1.  เจตคติต่อวิชำภำษำอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำกลุ่มที่ 1 

โดยภำพรวมด้ำนควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชำภำษำอังกฤษมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนเจตคติ 4.11 คะแนน อยู่ในระดับที่เห็นด้วย 
และด้ำนประโยชน์ของภำษำอังกฤษ โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนเจตคติ 4.13 คะแนน อยู่ในระดับที่เห็นด้วย 

2.  กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่อภำษำอังกฤษของนักเรียนท่ีมีระดับกำรศึกษำและมีผู้ปกครอง
ประกอบอำชีพแตกต่ำงกัน มีค่ำเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่อวิชำภำษำอังกฤษ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
0.05 (F=.4.213,Sig=.006) 
ค าส าคัญ : เจตคต,ิ โรงเรียนพระปริยัติธรรม, วิชำภำษำอังกฤษ 

 
Abstract 

This research aimed to 1) study attitude toward English course of Phrapariyattitham 
secondary school students, 2) make a comparison average score on attitude toward english language 
subjects of phrapariyattitham secondary school students with different levels of education and 
various parent’s occupations. Sample was 331 students acquired by simple sampling method. The 
research instrument was rating scale which reliability was found  .86. Research data was conducted by 
descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Two-way ANOVA). 

The research finding was as follows: 
1. The mean of attitude toward English course among Phrapariyattitham secondary school 

students was generally acceptable. In the domain of general knowledge of English course was found 
4.11 out of 5. Similarly, the domain of benefit of English was found slightly higher at 4.13 out of 5. 
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2. Make a comparison average score on attitude toward english language subjects of 
phrapariyattitham secondary school students with different levels of education and various parent’s 
occupations, exhibited average score on different attitude toward english course at statistical 
significance level of .05. (f=.4.213, sig=.006). 
Keywords :Attitude, Phrapariyattitham secondary school, English course 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 

กำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ เป็นกำรศึกษำที่วัดโดยพระสงฆ์ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ระดับมัธยมศึกษำให้แก่พระภิกษุสำมเณรได้เล่ำเรียนวิชำพระพุทธศำสนำตำมหลักสูตรกำรศึกษำพระปริยัติธรรมของ
คณะสงฆ์ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยโรงเรียนมีสถำนภำพ
เป็นสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมกฎกระทรวง ว่ำด้วยสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยสถำบันพระพุทธศำสนำ 
พ.ศ. 2548 จัดเป็นโรงเรียนในระบบเช่นเดียวกับรูปแบบโรงเรียนของรัฐและเอกชนทั่วไป ซึ่งคณะสงฆ์โดยมหำเถรสมำคม 
ได้ออกประกำศมหำเถรสมำคมว่ำด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ พ.ศ. 2553 ก ำหนดให้มีกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำก ำหนด ด ำเนินกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ หรือ 2 ช่วงช้ัน คือ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยจัดเป็นโรงเรียนในระบบเช่นเดียวกับรูปแบบโรงเรียนของรัฐและเอกชนทั่วไป โดยใช้หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งมีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 8 กลุ่มสำระ 
และมีวิชำเฉพำะ ที่ก ำหนดให้นักเรียนคือพระภิกษุสำมเณรต้องเรียนตำมนโยบำยของคณะสงฆ์ โดยมหำเถรสมำคม คือ 
วิชำภำษำบำลี และวิชำพระพุทธศำสนำ อันประกอบด้วยพุทธประวัติ ธรรมวินัย และศำสนปฏิบัติ เพื่อเป็นพื้นฐำน
ในกำรศึกษำหลักพระพุทธศำสนำในคัมภีร์พระไตรปิฎกสำมำรถน ำไปเป็นเครื่องมือเผยแผ่พระพุทธศำสนำ อันเป็น
หน้ำที่ส ำคัญของพระภิกษุสำมเณร ในฐำนะที่เป็นศำสนำทำยำทผู้สืบทอดพระพุทธศำสนำ (คู่มือปฏิบัติงำนโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ, 2557, หน้ำ 1) 

อย่ำงไรก็ดีสำระกำรเรียนรู้ในกลุ่มภำษำต่ำงประเทศโดยเฉพำะรำยวิชำภำษำอังกฤษเป็นหนึ่งในรำยวิชำที่มี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในปัจจุบัน แต่ก็พบสภำพปัญหำในกำรจัดเรียนกำรสอนในประเทศไทยซึ่งไม่ได้ใช้ภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำหลักเพรำะขำดตนแบบของเจำของภำษำในชีวิตประจ ำวันของเด็กท่ีเรียนภำษำอังกฤษเปนภำษำที่สอง ในขณะที่
ชนช้ันสูง จะมีโอกำสไดสัมผัสกับคนตำงชำติในสังคม และมีโอกำสที่จะมีอุปกรณสื่อสำรที่ทันสมัย เชนไดเรียนรูใน
โรงเรียนเอกชนท่ีมีควำมพรอมในกำรสอนภำษำอังกฤษ เปนตน ซึ่งเด็กที่อยูในระดับชนช้ันสูงนี้จึงมีโอกำสที่จะเรียนรู
ภำษำอังกฤษไดดี (พรชุลีอำชวอ ำรุง, 2541:54) ซึ่งครูเป็นปัจจัยหลักท่ีมีบทบำทต่อกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้
ได้ดี รวมถึงเกิดเจตคติที่ดีต่อกำรเรียน 

จำกกำรศึกษำและสังเครำะห์งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อเจตคติกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศพบว่ำ
มี 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดย Bialystock และ Frolich (1978) ได้ศึกษำตัวแปร
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้ภำษำท่ีสอง พบว่ำวิธีกำรเรียนรู้ ควำมถนัด และเจตคติมีควำมสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนขณะที่ Gardner (1985) กล่ำวถึงใน ทิพรัตน์ (2534 : 51-52) ได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเจตคติกับสัมฤทธิ์ผลทำงกำรเรียนภำษำ ซึ่งพบว่ำ ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียนสูงจะพัฒนำเจตคติเชิงบวกได้
มำกกว่ำนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียนต่ ำกว่ำ (2) รูปแบบการสอนของครูโดยรุ่งสุรีย์ สิงหรำช (2543) พบว่ำ
เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและค่ำเฉลี่ยของคะแนนกำรวัดเจตคติทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษหลังเรียน
ระหว่ำงนักเรียนที่เรียนกับครูแกนน ำ และครูที่สอนแบบปกติที่มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและค่ำเฉลี่ยของคะแนนกำรวัด
เจตคติทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษไม่แตกต่ำงจำกก่อนเรียน และนักเรียนที่เรียนกับครูแกนน ำและครูที่สอนแบบปกติที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและค่ำเฉลี่ยของคะแนนกำรวัดเจตคติทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษสูงกว่ำนักเรียนกับครูที่สอน
แบบปกติอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และ (3) การเลี้ยงดูของครอบครัวโดยสุปำณี สนธิรัตน์และคนอื่นๆ
(2541 : 373) ได้กล่ำวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อกำรเรียนรู้เจตคติ ครอบครัว (Family) ครอบครัวเป็นกลุ่มสังคม 
ที่ส ำคัญที่สุด ถือได้ว่ำเป็นแหล่งแรกสุดที่ให้กำรเรียนรู้ทำงสังคม เจตคติที่ปลูกฝังในแต่ละคนนั้นย่อมเป็นสิ่งคงทน
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มำกที่สุดภำยในครอบครัวพ่อแม่มีอิทธิพลมำกที่สุดต่อเด็ก ตัวพ่อแม่เองจะเป็นผู้สร้ำงวัฒนธรรมขึ้นมำแล้วก็ถ่ำยทอด
เจตคติทำงวัฒนธรรมตลอดทั้งมีกำรฝึกฝนต่อเด็ก พ่อแม่จึงคล้ำยกับเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมที่เกิด
จำกกำรอบรมถ่ำยทอดนั้น เจตคติและควำมเช่ือถือเกือบทั้งหมดในระหว่ำงปีแรกๆของเด็กจึงมีผลมำจำกเจตคติและ
ควำมเชื่อของพ่อแม่แม้กระทั่งเมื่อโตแล้วก็ตำม 

จำกผลกำรศึกษำที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำเจตคติต่อวิชำภำษำอังกฤษของนักเรียน
มัธยมศึกษำโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำกลุ่มที่ 1 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 แก้ไขเพิ่มเติม 2556 ทั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษำนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญกลุ่มที่ 1 
จ ำนวน 14 โรงเรียน เนื่องจำกโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำกลุ่มที่ 1 อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล ที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ร่วมสมัยและยังเป็นโรงเรียนอยู่ในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งเป็นส่วนกลำงกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ 
จึงเห็นควรศึกษำเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญน ำไปพัฒนำด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศของคณะสงฆ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศึกษำระดับเจตคติต่อวิชำภำษำอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สำมัญศึกษำ กลุ่มที ่1 

2.  เพื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่อภำษำอังกฤษของนักเรียนท่ีมีระดับกำรศึกษำและมีผู้ปกครอง
ประกอบอำชีพแตกต่ำงกัน 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นกับมัธยมศึกษำตอนปลำยกลุ่มที่ 1 หมำยถึง กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสำมัญศึกษำ โดยกำรจัดเขตรับผิดชอบพื้นที่กำรศึกษำของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จ ำนวน 14 กลุ่ม 
ซึ่งในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ 1 รับผิดชอบในเขต 7 จังหวัด 14 โรงเรียน 
ประกอบด้วย กรุงเทพมหำนคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดสมุทรปรำกำร จังหวัดนนทบุรีจังหวัด
สมุทรสำคร และจังหวัดสมุทรสงครำม 

2.  ตัวแปรในกำรวิจัย 
 1)  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ (ก) ระดับกำรศึกษำของนักเรียน (ข) กำรประกอบอำชีพของผู้ปกครอง 
 2)  ตัวแปรตำม ได้แก่ ค่ำเฉลี่ยคะแนนเจตคติที่มีต่อวิชำภำษำอังกฤษ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1.  ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
 (ก)  ระดับกำรศึกษำของนักเรียน จ ำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสำมัญศึกษำ และระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ 
 (ข)  กำรประกอบอำชีพของผู้ปกครองจ ำแนกเป็น 4 กลุ่ม คือเกษตรกรรม, รับจ้ำง, รับรำชกำรและ

อื่นๆ 
2.  ตัวแปรตาม  ได้แก่ ค่ำเฉลี่ยคะแนนเจตคติที่มีต่อวิชำภำษำอังกฤษ 
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ภำพที ่1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งน้ีคือ นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำตอนต้นกับนักเรียน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำตอนปลำยกลุ่มที่ 1 สังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 
2560 พบว่ำมีนักเรียนจ ำนวน 1,919 รูป 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ ได้มำจำกกำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน (Multi-Stage Random 

Sampling) จำกนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำสังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติปีกำรศึกษำ 
2560 กลุ่มที1่ โดยมีกำรหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำง และขั้นตอนกำรสุ่มตัวอย่ำง ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อหำจ ำนวนนักเรียน
โดยใช้สูตรของ ทำโร่-ยำมำเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้ำงถึงใน สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์, เตือนใจ เกตุษำ และบุญมี 
พันธุ์ไทย, 2544, หน้ำ 125)  ซึ่งมคีวำมคลำดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่ำง ก ำหนดระดับกับควำมคลำดเคลื่อนที่ระดับ .05 
โดยใช้ขนำดของประชำกรเป็นจ ำนวน 1,919 รูป จะได้ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดเป็นจ ำนวน 331 รูป 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยในครั้งน้ี เป็นแบบวัดเจตคติต่อวิชำภำษำอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นโดยผู้วิจัยได้ท ำกำร

ปรับปรุงเนื้อหำเกี่ยวกับตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 4 สำระ ดังนี้ 1) สำระภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 2) สำระภำษำ
และวัฒนธรรม 3) สำระภำษำกับควำมสัมพันธ์กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น และ 4) สำระกับควำมสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
เป็นมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ที่สร้ำงตำมแบบลิเคอร์ท(Likert) โดยแบบวัดเจตคติที่มีต่อ
วิชำภำษำอังกฤษ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สถำนภำพท่ัวไปของนักเรียน ลักษณะของแบบวัดเจตคติ ประกอบด้วย 1) แบบตรวจสอบรำยกำร 
(Checklist) จ ำนวน8 รำยกำร และ2) ข้อค ำถำมปลำยเปิด (Open-ended question) จ ำนวน 12 ข้อ 

ตอนท่ี 2 แบบวัดเจตคติที่เป็นข้อควำมเกี่ยวกับวิชำภำษำอังกฤษ แบบอัตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 
ชนิด 5 ระดับ จ ำนวน 32 ข้อ จ ำนวน 2 ด้ำน (1) ด้ำนควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชำภำษำอังกฤษ 12 ข้อ (2) ด้ำนประโยชน์
ของวิชำภำษำอังกฤษ 20 ข้อ 

การสร้างเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัยในครั้งนี้ โดยมีล ำดับกำรสร้ำงดังนี้ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

1. ระดับการศึกษาของนักเรียน 
- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

2. การประกอบอาชีพของผู้ปกครอง 
- เกษตรกรรม 
- รับจ้ำง 
- รับรำชกำร 
- อื่น ๆ 

ค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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1.  ศึกษำเนื้อหำเกี่ยวกับวิชำภำษำอังกฤษและเจตคติจำกหนังสือ รวมทั้งเอกสำร วำรสำรและรำยงำนกำรวิจัย
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ 

2.  สร้ำงแบบวัดเจคติที่มีต่อวิชำภำษำอังกฤษโดยกำรสร้ำงแบบวัดเจตคติต่อภำษำอังกฤษครอบคลุม
ควำมรู้สึกของนักเรียนท่ีแสดงออกต่อภำษำอังกฤษท้ังทำงบวกและทำงลบ เป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำของลิเคอร์ท 
มี 5 ระดับ  

3.  น ำแบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชำภำษำอังกฤษที่ได้รับกำรตรวจสอบ ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 
5 ท่ำน เพื่อตรวจสอบค่ำควำมเชื่อมั่นของเนื้อหำ แล้วมำปรับปรุงแก้ไข 

4. น ำแบบวัดเจตคติต่อวิชำภำษำอังกฤษที่ได้รับกำรตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองใช้ (try-out) กับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง เพื่อหำค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อแบบ Item-Total Correlationแต่ละข้อมีค่ำ +.2 ขึ้นไป 
ของแบบวัดเจตคติ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟำ (Alpha Coefficient) ของครอนบำค (Cronbach’s Alpha) 

5.  น ำแบบวัดเจตคติต่อวิชำภำษำอังกฤษ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองใช้ (try-out) กับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำกลุ่มที่ 1 สังกัดส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 30 รูป เพื่อหำค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวัดเจตคติ 
ได้ควำมเที่ยงตรงเท่ำกับ 0.86 

6.  น ำแบบวัดเจตคติต่อวิชำภำษำอังกฤษที่มีควำมเที่ยงตรงและควำมเช่ือมั่นที่เช่ือถือได้ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่ำงของกำรวิจัยในครั้งน้ี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน ำแบบวัดเจตคติที่ได้รับคืนมำท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลและหำค่ำสถิติต่ำง ๆ ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์ 

โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป เอส พี เอส เอส ฟอร์วินโดว์ รุ่น 12 (SPSS Version 12) ในกำรวิเครำะห์1) สถิติบรรยำย
โดยใช้ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและ 2) สถิติอ้ำงอิง โดยกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบสองทำง (Two-
way ANOVA) โดยใช้สถิต ิF-test 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
1.  ผลกำรศึกษำสภำพทั่วไปของนักเรียน เมือจ ำแนกตำมระดับการศึกษาพบว่ำ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ

ตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 47.3 นักเรียนชอบดูหนังหรือสื่อเกี่ยวกับภำษำอังกฤษมำกกว่ำ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอน
ปลำย คิดเป็นร้อยละ 42.60 ในหนึ่งวันนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นได้ใช้ภำษำอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 23.56 ขณะที่
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยคิดเป็นร้อยละ 29.30 เมื่อจ ำแนกตำมคะแนนเจตคติรำยด้ำน พบว่ำ (1) ด้ำนควำมรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับวิชำภำษำอังกฤษ โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนเจตคติ 4.11 คะแนน อยู่ในระดับที่เห็นด้วย 
(2) ด้ำนประโยชน์ของภำษำอังกฤษ โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนเจตคติ 4.13 คะแนน อยู่ในระดับที่เห็นด้วย 

2.  ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่อภำษำอังกฤษของนักเรียนที่มีระดับกำรศึกษำและมีผู้ปกครอง
ประกอบอำชีพแตกต่ำงกัน โดยผลกำรวิเครำะห์ Simple effect และเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยรำยคู่ (Post hoc) โดยใช้วิธี 
LSD เนื่องจำกค่ำเฉลี่ยควำมแปรปรวนของประชำกรไม่แตกต่ำงกัน  

โดยพบว่ำ ในกรณีของนักเรียนที่อยู่ในช้ันระดับมัธยมศึกษำตอนต้นที่มีผู้ปกครองประกอบอำชีพอื่นๆ 
(ค้ำขำย ธุรกิจส่วนตัว) มีเจตคติต่อภำษำอังกฤษสูงกว่ำนักเรียนที่มีผู้ปกครองประกอบอำชีพรับจ้ำง อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .05 ดังตำรำง 1  
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ตาราง 1 ค่ำสถิติและกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่อภำษำอังกฤษของนักเรียนที่ระดับช้ันมัธยมศึกษำ
ตอนต้นท่ีมีผู้ปกครองประกอบอำชีพแตกต่ำงกัน 

การประกอบอาชีพของ
ผู้ปกครอง 

จ านวน 
(คน) 

M SD 
F-test 

F Sig 
1. เกษตร 112 4.25 0.461 

7.174 .000* 2. รับจ้ำง 52 3.89 0.546 
3. รำชกำร 8 4.01 0.289 
4. อื่นๆ 9 4.30 0.451   

รวม 181 4.14 0.505   
หมายเหตุ * p < .05 

  
ขณะที่ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยที่มีผู้ปกครองประกอบอำชีพแตกต่ำงกัน  มีค่ำเฉลี่ยคะแนนเจตคติ

ไม่แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ดังตำรำง 2 
 
ตาราง 2 ค่ำสถิติและกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่อภำษำอังกฤษของนักเรียนที่ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย
ที่มีผู้ปกครองประกอบอำชีพแตกต่ำงกัน 

การประกอบอาชีพของ
ผู้ปกครอง 

จ านวน 
(คน) 

M SD 
F-test 

F Sig 
1. เกษตร 128 4.11 0.526 

1.620 .187* 2. รับจ้ำง 12 4.22 0.533 
3. รำชกำร 3 4.26 0.395 
4. อื่นๆ 7 3.71 0.292   

รวม 150 4.10 0.505   
หมายเหตุ * p < .05 

  
ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่อภำษำอังกฤษของนักเรียนที่มีระดับกำรศึกษำและมีผู้ปกครอง

ประกอบอำชีพแตกต่ำงกัน มีค่ำเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่อวิชำภำษำอังกฤษ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
.05 (F=. 4.213, Sig=.006) 

อภิปรายผล 
1.  ศึกษำระดับเจตคติต่อวิชำภำษำอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมญั

ศึกษำกลุ่มที่ 1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำยของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 1  
ที่มีเจตคติที่มีต่อวิชำภำษำอังกฤษ ด้ำนควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชำภำษำอังกฤษ โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนเจตคติ 
4.11 คะแนน อยู่ในระดับที่เห็นด้วยด้ำนประโยชน์ของภำษำอังกฤษ โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนเจตคติ 4.13 
คะแนน อยู่ในระดับที่เห็นด้วย สอดคล้องกับ สิทธิกร  อ้วนสิริ (2554) ศึกษำวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำโมเดลเชิงสำเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ พบว่ำ กำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน คุณลักษณะของนักเรียน ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรโรงเรียน กำรประกันคุณภำพภำยใน สภำพแวดล้อมภำยใน
โรงเรียน คุณภำพของสื่อกำรเรียนกำรสอนและคุณภำพของครู ผลกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของโมเดลเชิงสำเหตุ
ที่พัฒนำขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่ำมีควำมสอดคล้องกัน 

2.   จำกผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่อภำษำอังกฤษของนักเรียนที่มีระดับกำรศึกษำและ
มีผู้ปกครองประกอบอำชีพแตกต่ำงกัน มีค่ำเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่อวิชำภำษำอังกฤษ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติสะท้อนให้เห็นว่ำ ระดับกำรศึกษำและผู้ปกครองประกอบอำชีพต่ำงกันอำจมีผลโดยตรงต่อเจตคติในกำรเรียน
โดยเฉพำะผู้ปกครองที่ประกอบอำชีพรับจ้ำงซึ่งถือว่ำอยู่ในกลุ่มรำยได้ต่ ำอำจจะมีเวลำน้อยในกำรให้ค ำแนะน ำปลูกฝัง
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บุตรหลำนทำงด้ำนกำรเรียนได้เพียงพอเมื่อเทียบกับกลุ่มอำชีพอ่ืน อย่ำงไรก็ดีอำจมีปัจจัยอื่นท่ีส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่แตกต่ำงกันไป เช่น รูปแบบกำรสอนของครู สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน เนื้อหำที่เรียน เป็นต้น สอดคล้องกับดวงเนตร 
เชยประเสริฐ (2551) ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำเจตคติของผู้ปกครองต่อกำรเรียนรู้สองภำษำของเด็กปฐมวัย โดยพบว่ำ
ในด้ำนควำมรู้ผู้ปกครองที่มีอำชีพและฐำนะทำงเศรษฐกิจที่ต่ำงกัน มีเจตคติต่อกำรเรียนรู้สองภำษำของเด็กปฐมวัย
ทำงด้ำนควำมรู้แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
 
6. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.  จำกกำรวิจัยพบว่ำระดับเจตคติต่อวิชำภำษำอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำโรงเรียนพระปริยัตธิรรม
แผนกสำมัญศึกษำกลุ่ม 1 อยู่ในระดับเห็นด้วยและเป็นเจตคติที่ดี แสดงว่ำนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำโรงเรียน พระปริยัติธรรม
แผนกสำมัญศึกษำกลุ่ม 1 ยอมรับและมีใจพร้อมที่จะพัฒนำ จึงเป็นนิมิตหมำยอันดีในกำรที่จะพัฒนำก้ำวไปอีกข้ัน  

2.  จำกผลกำรวิจัยที่พบว่ำ ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมเจตคติที่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับกำรเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมของ
ผู้เรียนด้วย ทำงโรงเรียนจึงควรหำแนวทำงในกำรร่วมมือกับผู้ปกครองโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้นที่ควรเอำใจใส่ดูแลปลูกฝังควำมส ำคัญของภำษำอังกฤษเป็นพิเศษโดยเฉพำะกรณีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม
ผู้ปกครองที่ประกอบอำชีพรับจ้ำงหรือผู้ที่มีรำยได้น้อย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเฉพำะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำกลุ่มที่ 1 

เท่ำนั้น ควรมีกำรศึกษำในโรงเรียนรัฐบำล หรือโรงเรียนเอกชน เพื่อให้กำรศึกษำสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น และควรมีกำรศึกษำ
โดยแบ่งตำมกลุ่มสำระ ซึ่งอำจเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรวัดและประเมินผลต่อไป 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 

กำรศึกษำอิสระฉบับนี้ส ำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยควำมกรุณำจำกรองศำสตรำจำรย์ดร .บุญมี พันธุ์ไทย และ
อำจำรย์ ดร.จุฑำภรณ์ มำสันเทียะอำจำรย์ที่ปรึกษำ ได้ให้ค ำแนะน ำพร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องต่ำง ๆ ด้วยควำมเอำใจใส่
อย่ำงดียิ่งตลอดมำ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงไว้ ณ โอกำสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้บริหำรโรงเรียน คณะครูและนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 1 สังกัด
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร ท่ีได้ให้ควำมร่วมมือในกำรเก็บข้อมูลเพื่อกำรวิจัยเป็นอย่ำงดี 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนที่ได้สละเวลำในกำรตรวจสอบข้อมูลและแบบสอบถำม 
ผู้วิจัยขอน้อมร ำลึกถึงพระคุณบิดำ มำรดำ ครูอำจำรย์ที่ได้ให้ก ำลังใจและให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำของ

ผู้วิจัยตลอดระยะเวลำในกำรศึกษำและท ำกำรวิจัยในครั้งนี้ 
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ สำขำกำรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำทุกรูป/คนคนรวมทั้งผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือและเป็น

ก ำลังใจที่ดีแก่ผู้วิจัยเสมอมำ 
 คุณค่ำและประโยชน์อันจะพึงเกิดขึ้นจำกกำรศึกษำอิสระเล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชำคุณบิดำ 

มำรดำ ครูอำจำรย์และผู้มีพระคุณทุกท่ำนด้วยควำมเคำรพ 
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