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บทคัดย่อ

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

โปรแกรมวชิาการประถมศกึษา คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏกำาแพงเพชร (2) เปรยีบเทยีบความวติก

กังวลในการเรียนภาษาองักฤษของนักศกึษาจำาแนกตามเพศ และผลการเรียน และ (3) ศกึษาวธีิลดความวติก

กังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร จำานวนทั้งหมด 135 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

แบบสอบถามความวิตกกังวลในการเรียนภาษาต่างประเทศ (Horwitz et al., 1986) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

 ผลการวจัิยพบว่า 1) ความวติกกังวลในการเรียนภาษาองักฤษของนักศกึษาโปรแกรมวชิาการประถม

ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชรอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.38 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.53) 2) ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของเพศชายและหญิงไม่มีความแตกต่างอย่าง

มีนัยสำาคัญ 3) ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่างกันมี

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) วิธีลดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ 
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ได้แก่ การจัดกิจกรรมกลุ่ม ผู้สอนเอาใจใส่นักศึกษา เนื้อหาหรือทักษะที่เรียนสามารถนำาไปใช้ได้จริง เนื้อหา

ไม่ยากเกินไป และต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนสอบ

ค�าส�าคัญ : ความวิตกกังวล, การเรียนภาษาอังกฤษ, การประถมศึกษา 

Abstract

 This research aimed to (1) study the English language learning anxiety of students 

studying in the Elementary Education Program, Faculty of Education, Kham Phaengphet 

Rajabhat University, (2) compare students’ English language learning anxiety with respect 

to gender and English ability, and (3) explore how to reduce the English language learning 

anxiety. The samples were 135 students studying in the Elementary Education Program, 

Faculty of Education, Kham Phaengphet Rajabhat University. The research tool included 

the Foreign Language Classroom Anxiety Scale (Horwitz et al., 1986). Statistics used to 

analyze data were mean scores, standard deviations, t-test, and ANOVA.

 The results showed that 1) the English language learning anxiety of students studying 

in the Elementary Education Program, Faculty of Education, Kham Phaengphet Rajabhat 

University was at a moderate level ( = 3.38, SD = 0.53); 2) there was no significant difference 

in the English language learning anxiety between male and female students; 3) there was

a statistically significant difference at .05 level among students with various language 

abilities; and 4) ways to reduce English language learning anxiety included arranging 

group activities by attentive instructors, providing content or skills that can be applied in 

real life, having content that is not too difficult, and making preparation in advance of the 

examination.

Keywords : Anxiety, English language learning, Elementary education
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บทน�ำ

	 ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ	(English	as	

a	Foreign	Language)	มาอย่างยาวนาน	ดังจะเห็นได้จากการก�าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง

ประเทศเป็นสาระหลักในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 โดยมุ่งหวังให้

ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ	 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ	 เข้าใจ

การใช้ภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรม	 ใช้ภาษาอังกฤษเช่ือมโยงกับการเรียนรู้สาระอ่ืนเพื่อ

แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน	 ประกอบอาชีพ	 และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	 (กระทรวง

ศึกษาธิการ,	 2551)	 อีกทั้งยังมีการก�าหนดคุณภาพผู้เรียนและตัวช้ีวัดตามช่วงช้ันต่างๆ	 ต้ังแต่ระดับ

จบชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 จนถึงระดับจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ซึ่งตัวชี้วัดที่ก�าหนดนั้นสอดคล้องกับ

กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป	(The	Common	European	Framework	of	

Reference	for	Languages:	CEFR)	ทีก่�าหนดให้ผู้ทีเ่รยีนจบระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที	่6	มคีวามสามารถ

ภาษาอังกฤษระดับ	B1	กล่าวคือ	ผู้เรยีนสามารถพดู	เขยีน	และจับใจความส�าคัญของข้อความทัว่ไปใน

หัวข้อที่คุ้นเคยหรือสนใจ	เช่น	การท�างาน	โรงเรียน	เวลาว่าง	ฯลฯ	สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ	

ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้	สามารถบรรยายประสบการณ์	เหตุการณ์	

ความคิดฝัน	 ความหวัง	 พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ	 ได้	 (สถาบันภาษา	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน,	ม.ป.ป.)	ส�าหรับครูสอนภาษาอังกฤษนั้นก็มีเกณฑ์ก�าหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ไว้เช่นกัน	 โดยครูที่สอนในระดับประถมศึกษาที่มิใช่วิชาภาษาอังกฤษจะต้องมีภาษาอังกฤษในระดับ	

A2	ซึ่งเทียบเท่ากับความสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ�าวัน	(ในระดับกลาง)	เช่น	ข้อมูล

เกี่ยวกับครอบครัว	การจับจ่ายใช้สอย	สถานที่	ภูมิศาสตร์	การท�างาน	และสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยน

ข้อมูลทั่วไปในการใช้ชีวิตประจ�าวัน	สามารถบรรยายความคิดฝัน	ความคาดหวัง	ประวัติ	สิ่งแวดล้อม	

และสิ่งอื่นๆ	หากเป็นครูประถมศึกษาที่สอนวิชาภาษาอังกฤษจะต้องมีความสามารถเท่ากับระดับ	B1	

เป็นอย่างน้อย	จะเห็นได้ว่าความคาดหวังในระดับภาษาอังกฤษของครูชั้นประถมศึกษานั้นไม่แตกต่าง

จากตัวชี้วัดของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่	6	

	 การเรยีนภาษาอังกฤษให้ประสบความส�าเรจ็ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกนั	Gardner	

and	MacIntyre	 (1992,	 1993)	 ระบุว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของผู้เรียนภาษาอังกฤษมี	 3	

ประการ	ประกอบด้วย	ปัจจัยด้านสติปัญญา	ได้แก่	การใช้กลวธิกีารเรยีนรูภ้าษา	ประสบการณ์การเรยีน

ภาษา	เจตคติทีดี่ต่อภาษา	และสติปัญญาของผู้เรยีน	ปัจจัยทีส่องได้แก่	ปัจจัยด้านอารมณ์	เกีย่วข้องกบั

ลกัษณะการเรยีนรูข้องผู้เรยีน	แรงจูงใจในการเรยีน	ความเช่ือทีม่ต่ีอภาษาอังกฤษ	และความวิตกกงัวล	

และปัจจัยสุดท้ายได้แก่	ปัจจัยอื่น	เช่น	อายุ	สภาพทางสังคมวัฒนธรรมของผู้เรียน	เป็นต้น	โดยความ

วิตกกังวลเป็นสาเหตุส�าคัญที่บ่งชี้ความส�าเร็จหรือความล้มเหลวในการเรียนภาษาอังกฤษ	สอดคล้อง
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กับงานวิจัยหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาอังกฤษ	 ผู้เรียนที่มีความวิตกกังวลสูงจะมีผลสัมฤทธิ์หรือมีความสามารถทางภาษา

อังกฤษต�่ากว่าคนที่มีความวิตกกังวลน้อย	(Amiri	&	Ghonsooly,	2015;	Gardner	&	MacIntyre,	

1992;	Horwitz	et	al.,	1986)

	 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

จ�าเป็นต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรเพื่อให้สามารถสอบบรรจุเพื่อเป็นครูสอนในโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา	ซ่ึงตามเกณฑ์ทีก่�าหนดนัน้นกัศึกษาต้องมคีวามสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างน้อย

ในระดับ	 A2	 หากมิใช่ครูวิชาภาษาอังกฤษ	 หรืออยู่ในระดับ	 B1	 ถ้าเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ	

เกณฑ์เหล่านีส้ร้างความวิตกกงัวลให้กบันกัศึกษาคร	ูแต่งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัความวิตกกงัวลส่วนใหญ่ใน

ประเทศไทยจะศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ	 หรือสาขาที่สัมพันธ์กับภาษา

อังกฤษ	 การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษากับนักศึกษาครูสาขาประถมศึกษายังมีน้อยมาก	

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถม

ศึกษา	เพื่อทราบถึงระดับความวิตกกังวล	ประเภทของความวิตกกังวล	และรวบรวมความคิดเห็นของ

นกัศึกษาเกีย่วกบัแนวทางการลดความวิตกกงัวลในการเรยีนภาษาอังกฤษ	เพือ่เป็นข้อเสนอแนะในการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิผลและเพิ่มความสามารถทางภาษาให้กับครูในอนาคต

ควำมวิตกกังวลในกำรเรียนภำษำ

	 ความวิตกกังวลในการเรียนภาษา	(Language	anxiety)	หมายถึง	สภาวะอารมณ์	ความรู้สึก

ทางลบ	 และพฤติกรรมท่ีแสดงออกในระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษ	 ซ่ึงส่งผลต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน	(Gardner	&	MacIntyre,	1992;	Horwitz	et	al.,	1986)	ความวิตกกังวลเกิดได้จากสาเหตุ

หลัก	3	สาเหตุ	ได้แก่	ความวิตกกังวลที่เกิดจากบุคลิกนิสัย	ความวิตกกังวลที่เกิดจากสภาพแวดล้อม	

และความวติกกังวลทีเ่กดิจากสถานการณ์เฉพาะ	ในบรบิทของการเรยีนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่าง

ประเทศแล้ว	ความวติกกงัวลมกัเกดิจากสถานการณ์เฉพาะ	เช่น	สถานการณ์ภายในห้องเรยีน	มากกว่า

จะเกิดจากบุคลิกภาพหรือนิสัยของผู้เรียน	ดังนั้น	Horwitz	et	al.	(1986)	จึงจัดประเภทของสาเหตุ

ทีท่�าใหเ้กิดความวติกกังวลในการเรียนภาษาไว้	3	ประเภท	ประกอบด้วยความวิตกกังวลในการสื่อสาร	

หมายถึง	 ความอาย	 การไม่กล้าสื่อสารกับผู้อ่ืนเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่คุ้นเคย	 หรือ

ไม่กล้าสื่อสารในที่สาธารณะ	โดยอาจเกิดจากการที่ผู้เรียนมีปัญหาในการฟัง	ไม่สามารถแยกเสียงหรือ

ค�าในภาษาอังกฤษได้	 จึงท�าให้ไม่กล้าที่จะสื่อสารกับใคร	 ประเภทที่สองได้แก่	 ความวิตกกังวลในการ

สอบ	เป็นความกลัวล้มเหลวในการสอบ	กลัวสอบไม่ผ่าน	หรือได้คะแนนไม่ดี	การที่ผู้เรียนต้องสอบ

หลายครั้ง	 หรือสอบย่อยโดยไม่รู้ล่วงหน้าจะท�าให้เกิดความวิตกกังวล	 โดยเฉพาะผู้ที่เรียนไม่เก่ง
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

มักจะวิตกกังวลมากเวลาสอบวิชาภาษาอังกฤษ	เพราะคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยาก	จึงกลัวว่าจะ

ท�าไม่ได้	และประเภทสุดท้ายคือความวิตกกังวลจากการถูกประเมินทางลบ	เป็นลักษณะความกลัวที่

เกิดจากคนอื่นมาประเมินความสามารถทางภาษาในด้านลบของผู้เรียน	เช่น	ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น

ขณะสมัภาษณ์งาน	น�าเสนองาน	หรอืประกวดสนุทรพจน์	ความวิตกกงัวลนีเ้ป็นความกลวัค�าวจิารณ์จาก

บคุคลอ่ืน	การหวัเราะเยาะ	หรอืการเสยีหน้าเวลาใช้ภาษาอังกฤษกับคร	ูเพือ่น	หรอืเจ้าของภาษา	ท�าให้

ผู้เรียนเสียความมั่นใจและมีเจตคติทางลบกับภาษา	นอกจากประเภทดังกล่าวแล้ว	Javid	(2014)	ได้

เพิ่มปัจจัยที่ท�าให้เกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษา	คือความวิตกกังวลที่เกิดในชั้นเรียน	เป็นความ

กลัวที่เกิดในกระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือการท�ากิจกรรมในช้ันเรียน	 รวมทั้งสภาพแวดล้อม

หรอืสถานการณ์ต่างๆ	ทีเ่กดิในช้ันเรยีนด้วย	จากสาเหตุดังกล่าวท�าให้เหน็ว่าความวติกกังวลเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ส่งผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง

	 มีงานวิจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา	บุษยา	สันติกาญจน์	(2563)	ศึกษาพบว่านักศึกษาชั้นปีที่	1	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	มีความ

วติกกงัวลในการเรยีนภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง	ในขณะทีง่านวจัิยของศิรนัินท์	นุยภูเขยีว	(2561)	

แสดงว่านักศึกษาชั้นปีที่	1	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความวิตกกังวลในการเรียนภาษา

อังกฤษในระดับสูง	ส�าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษนั้น	งานวิจัยของ	

Al-Shboul	et	al.	 (2013),	Chen	and	Tsou	(2017)	และ	Zheng	and	Cheng	(2018)	พบว่า

ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมักมีความวิตกกังวลกับการสอบ	 ส่วนงานวิจัยของ	 Na	

(2007),	Awan	et	al.	(2010)	พิชชากร	จันทา	และคณะ	(2562)	และ	บุษยา	สันติกาญจน์	(2563)	

ระบุว่าผู้เรียนจะวิตกกังวลเมื่อต้องถูกประเมินทางลบจากบุคคลอื่น	

	 ความวิตกกังวลยังมีความสัมพันธ์กับเพศและผลการเรียน	 จากงานวิจัยของ	 Yan	 and	

Horwitz,	(2008),	McLean	and	Anderson	(2009),	และบุษยา	สนัติกาญจน์	(2563)	พบว่านักเรยีน

หญิงมีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษมากกว่านักเรียนชาย	 ในขณะที่งานวิจัยหลายเรื่อง

พบว่านักเรียนชายมีความวิตกกังวลมากกว่านักเรียนหญิง	(Awan	et	al.,	2010;	Hasan	&	Fatimah,	

2014;	Kitano,	2001)	อย่างไรก็ตาม	 งานวิจัยของ	Chanprasert	 and	Wichadee	 (2015)	กลับ

พบว่านกัศึกษาทัง้ชายและหญิงทีเ่รยีนภาษาญ่ีปุน่มรีะดับความวติกกงัวลไม่แตกต่างกนั	ส�าหรบังานวจัิย

ของศิริกัญญา	สงวนพงษ์	(2550)	และ	Kondo	and	Yang	(2003)	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความ

วติกกงัวลกบัผลสมัฤทธิก์ารเรยีนภาษาอังกฤษในทศิทางตรงข้ามกัน	กล่าวคือ	หากนกัเรยีนมคีวามวติก

กังวลสูงผลการเรียนภาษาอังกฤษจะต�่า

	 ในด้านการจัดการเรยีนการสอนทีช่่วยลดความวติกกงัวลในการเรยีนภาษาต่างประเทศนัน้	งาน

วิจัยของ	Fujii	(2016)	พบว่า	การท�างานร่วมกับเพื่อน	การได้รับความช่วยเหลือจากผู้สอน	การเสริม
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สร้างความมัน่ใจในตัวเอง	และวธิสีอนของครทูีไ่ม่เคร่งเครยีดเกนิไปจะช่วยให้ผู้เรยีนมคีวามกงัวลน้อย

ลงในขณะเรียนภาษาต่างประเทศ	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Kondo	 and	Yang	 (2003)	 ที่พบว่า

การพฒันาปัจจัยทางอารมณ์ของผู้เรยีนจะช่วยลดความวิตกกงัวล	และงานวจัิยของ	Yin	et	al.	(2019)	

ทีพ่บว่านกัศึกษาครทูีพ่ฒันาตนเองให้เกดิความรกัในการสอนจะสามารถจัดการเรยีนรูท้ีล่ดความเครยีด

และความวิตกกังวลของนักเรียนลงได้

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถม

ศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

	 2.	เพือ่เปรยีบเทยีบความวติกกงัวลในการเรยีนภาษาอังกฤษของนกัศึกษาจ�าแนกตามเพศ	และ

ผลการเรียน

	 3.	เพื่อศึกษาวิธีลดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ

ประถมศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 1.	ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากร	ได้แก่	นกัศึกษาโปรแกรมวชิาการประถมศึกษา	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภัฏ

ก�าแพงเพชร	ปีการศึกษา	2563	จ�านวนทั้งหมด	267	คน

	 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 ได้แก่	 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร	เป็นนักศึกษาที่มาจากชั้นปีที่	1-5	ที่เรียนในภาคการ

ศึกษาที่	 2	 ปีการศึกษา	 2563	 เลือกโดยวิธีการเจาะจงได้นักศึกษาทั้งหมด	 135	 คน	 โดยมีข้อมูล

พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างดังนี้

	 กลุ่มตัวอย่าง	135	คน	แบ่งเป็นเพศชาย	13	คน	(ร้อยละ	9.63)	และเพศหญิง	122	คน	

(ร้อยละ	90.37)	เป็นนกัศึกษาทกุช้ันปีต้ังแต่ช้ันปีที	่1-5	และเมือ่จ�าแนกตามผลการเรยีนภาษาอังกฤษ

จะจัดกลุ่มได้เป็น	3	กลุ่ม	คือกลุ่มเก่ง	จ�านวน	42	คน	กลุ่มปานกลาง	จ�านวน	68	คน	และกลุ่มอ่อน	

จ�านวน	25	คน
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◆ การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ◆

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถามความวิตกกังวลในการเรียนภาษาต่างประเทศ	

(The	Foreign	Language	Classroom	Anxiety	Scale:	FLCAS)	ที่พัฒนาโดย	Horwitz	et	al.	

(1986)	 ประกอบด้วยข้อความจ�านวน	 33	 ข้อที่สอบถามเกี่ยวกับความวิตกกังวลในการเรียนภาษา

อังกฤษ	4	ด้าน	ได้แก่	ความวิตกกังวลในการสื่อสาร	 (ข้อ	1,	9,	14,	18,	24,	27,	29,	30,	32)	

ความวิตกกังวลในการสอบ	 (ข้อ	 2,	 8,	 10,	 19,	 21)	 ความวิตกกังวลในการถูกประเมินด้านลบ	

(ข้อ	3,	7,	13,	15,	20,	23,	25,	31,	33)	และความวิตกกังวลที่เกิดในชั้นเรียน	(ข้อ	4,	5,	6,	11,	

12,	16,	17,	22,	26,	28)	ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า	5	ระดับ	ได้แก่	1	หมายถึง	

เห็นด้วยน้อยที่สุด	2	หมายถึง	เห็นด้วยน้อย	3	หมายถึง	เห็นด้วยปานกลาง	4	หมายถึง	เห็นด้วยมาก	

และ	5	หมายถึง	เห็นด้วยมากที่สุด	ในการแปลผลแบ่งเป็น	5	ระดับ	(ชูศรี	วงศ์รัตนะ,	2564)	ได้แก่

	 4.51	–	5.00	 หมายถึง	 วิตกกังวลมากที่สุด

	 3.51	–	4.50	 หมายถึง	 วิตกกังวลมาก

	 2.51	–	3.50	 หมายถึง	 วิตกกังวลปานกลาง

	 1.51	–	2.50	 หมายถึง	 วิตกกังวลน้อย

	 1.00	–	1.50	 หมายถึง	 วิตกกังวลน้อยที่สุด

	 ในแบบสอบถามประกอบด้วยค�าถามปลายเปิดจ�านวน	 2	 ข้อ	 เป็นข้อค�าถามเก่ียวกับ	 (1)	

สถานการณ์ใดที่ท�าให้นักศึกษาเกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ	และ	(2)	มีข้อเสนอแนะ

หรือวิธีการใดที่ช่วยลดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ

	 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามฉบับภาษาไทยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการสอนภาษาอังกฤษและผู้เช่ียวชาญภาษาไทยจ�านวน	3	คน	จากนัน้จึงน�าแบบสอบถามไปทดลอง

ใช้กบันักศกึษามหาวทิยาลัยอืน่จ�านวน	12	คนที่ไมใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งเพื่อน�าผลมาปรับปรุงแบบสอบถาม	

ตรวจสอบความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์อัลฟาของ	Cronbach	ได้ค่าความเชื่อมั่น	0.93	

	 3.	กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	ผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามและประสานงานกับประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

เพื่อนัดหมายวันและเวลาส�าหรับแจกแบบสอบถาม

	 2.	เมือ่ถึงวนัทีก่�าหนดผู้วจัิยส่งแบบสอบถามให้กบักลุม่ตัวอย่าง	ในแบบสอบถามจะมคี�าอธบิาย

และวัตถุประสงค์ของการวิจัยปรากฏอยู่ในหน้าแรก	
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	 3.	นกัศึกษาใช้เวลาประมาณ	20-30	นาทใีนการตอบแบบสอบถาม	และส่งแบบสอบถามกลบั

มายังทีมผู้วิจัย

	 4.	ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล

	 4.	กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 1.	วิเคราะห์ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถม

ศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชรด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 2.	เปรยีบเทยีบความวติกกงัวลในการเรยีนภาษาอังกฤษของนกัศึกษาจ�าแนกตามเพศด้วยสถติิ	

t-test	แบบ	Independent	samples

	 3.	เปรยีบเทยีบความวิตกกงัวลในการเรยีนภาษาอังกฤษของนกัศึกษาจ�าแนกตามผลการเรยีน

ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(ANOVA)

	 4.	ศึกษาวธิลีดความวติกกงัวลในการเรยีนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถม

ศึกษา	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภัฏก�าแพงเพชรด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา	และการแจกแจงความถี่

ผลกำรวิจัย

	 จากการศึกษาความวิตกกงัวลในการเรยีนภาษาอังกฤษของนกัศึกษาโปรแกรมวิชาการประถม

ศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร	ปรากฏผลวิจัยดังต่อไปนี้

ตำรำงที่	1	 ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะ

	 ครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

ประเภทของควำมวิตกกังวล X SD แปลผล อันดับ

ความวิตกกังวลในการสื่อสาร 3.49 0.56 ปานกลาง 3

ความวิตกกังวลในการสอบ 3.65 0.58 มาก 1

ความวิตกกังวลในการถูกประเมินด้านลบ 3.50 0.64 ปานกลาง 2

ความวิตกกังวลที่เกิดในชั้นเรียน 3.05 0.64 ปานกลาง 4

ภำพรวม 3.38 0.53 ปำนกลำง

	 ตารางที่	 1	 แสดงความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ

ประถมศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชรในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย	 3.38	 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.53	อยู่ในระดับวิตกกังวลปานกลาง	หากพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่านักศึกษา
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◆ การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ◆

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

มีความวิตกกังวลในการสอบเป็นอันดับแรก	 มีความวิตกกังวลอยู่ในระดับมาก	 ตามด้วยความวิตก

กังวลในการถูกประเมินด้านลบ	ความวิตกกังวลในการสื่อสาร	และความวิตกกังวลที่เกิดในชั้นเรียน

ตำรำงที่	2	 เปรยีบเทียบความวติกกงัวลในการเรยีนภาษาอังกฤษของนกัศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา	

	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร	จ�าแนกตามเพศ

ประเภทของควำมวิตกกังวล

เพศชำย เพศหญิง

t p

X SD อันดับ X SD อันดับ

ความวิตกกังวลในการสื่อสาร 3.21 0.47 3 3.52 0.57 2 -1.89 .06

ความวิตกกังวลในการสอบ 3.54 0.52 1 3.66 0.59 1 	-.73 .46

ความวิตกกังวลในการถูกประเมินด้านลบ 3.32 0.54 2 3.51 0.65 3 	-.99 .32

ความวิตกกังวลที่เกิดในชั้นเรียน 2.95 0.70 4 3.06 0.64 4 	-.55 .57

ภำพรวม 3.21 0.52 3.40 0.53 	-.64 .51

	 ตารางที่	2	แสดงให้เห็นว่าความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหญิงสูงกว่า

นักศึกษาชาย	 เมื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษแล้วพบว่าไม่มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	แสดงว่าทั้งสองเพศมีความวิตกกังวลไม่แตกต่างกัน

ตำรำงที่	3	 ความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา	 คณะ

	 ครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร	จ�าแนกตามผลการเรียนภาษาอังกฤษ

กลุ่ม

ควำมวิตกกังวลใน

กำรสื่อสำร

ควำมวิตกกังวลใน

กำรสอบ

ควำมวิตกกังวล

ในกำรถูกประเมิน

ด้ำนลบ

ควำมวิตกกังวลที่

เกิดในชั้นเรียน ค่ำเฉลี่ยรวม

X SD อันดับ X SD อันดับ X SD อันดับ X SD อันดับ X SD

เก่ง 3.20 0.55 2 3.39 0.57 1 3.11 0.64 3 2.62 0.59 4 3.03 0.59

ปำนกลำง 3.59 0.50 3 3.71 0.56 1 3.65 0.57 2 3.19 0.59 4 3.51 0.58

อ่อน 3.72 0.56 2 3.92 0.51 1 3.71 0.57 3 3.35 0.48 4 3.64 0.51

	 จากตารางที่	 3	 แสดงให้เห็นว่านักศึกษากลุ่มเก่งมีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ

น้อยที่สุด	 ในขณะที่นักศึกษากลุ่มอ่อนมีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด	 นักศึกษา

ทั้งสามกลุ่มมีความวิตกกังวลในการสอบสูงที่สุด	และความวิตกกังวลที่เกิดในชั้นเรียนต�่าที่สุด	
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◆ สุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล ศิริโสภา แสนบุญเวช ปทุมมาวดี กุลวัฒนะไพศาล ประภาพรรณ ศิริพิชญ์ตระกูล ◆

ตำรำงที่	4	 เปรยีบเทียบความวติกกังวลในการเรยีนภาษาอังกฤษของนกัศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา	

	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร	จ�าแนกตามผลการเรียนภาษาอังกฤษ

ควำมวิตกกังวล SS df MS F p

ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

7.78

29.86

2

132

3.89

.22

17.21* .00

รวม 37.65 134

*	p	<	.05

	 จากตารางที่	 4	 เมื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษตามผลการเรียน

(กลุ่มเก่ง-ปานกลาง-อ่อน)	พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	จึงทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่เพื่อเปรียบเทียบว่าคู่ใดบ้างที่มีความวิตกกังวลแตกต่างกัน	 โดยใช้วิธีของ	

Scheffé	ดังแสดงในตารางที่	5

ตำรำงที่	5	 เปรียบเทียบความแตกต่างของความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรม

	 	 วิชาการประถมศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชรที่มีผลการเรียนภาษา

	 	 อังกฤษแตกต่างกัน

กลุ่มนักศึกษำ

จ�ำนวน

(คน)

X กลุ่มเก่ง กลุ่มปำนกลำง กลุ่มอ่อน

กลุ่มเก่ง 42 3.03 - .129 .603*

กลุ่มปานกลาง 68 3.51 - .473*

กลุ่มอ่อน 25 3.64 -

*p	<	.05

	 ตารางที่	 5	 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่า	 นักศึกษากลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน

มีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	นักศึกษา

กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนมีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05	สรุปได้ว่านักศึกษากลุ่มอ่อนมีความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด
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◆ การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ◆

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

ผลกำรศึกษำวิธีลดควำมวิตกกังวลในกำรเรียนภำษำอังกฤษของนักศึกษำโปรแกรม

วิชำกำรประถมศึกษำคณะครุศำสตร์	มหำวิทยำลัยรำชภัฏก�ำแพงเพชร

	 จากการวิเคราะห์เนื้อหาของค�าถามปลายเปิดและนับความถี่ของการตอบค�าถามในแบบ

สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยหรือสถานการณ์ที่ท�าให้วิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ	 สรุปเป็นค�าตอบ

สูงสุด	5	อันดับได้แก่

	 อันดับที่	1	อาจารย์เรียกตอบค�าถามแบบทันทีทันใด	ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า	(จ�านวน	25	

คน)

	 อันดับที่	2	อาจารย์สอบภาษาอังกฤษโดยไม่บอกล่วงหน้า	(จ�านวน	21	คน)

	 อันดับที่	3	สถานการณ์ที่ต้องน�าเสนอหรือสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ	(จ�านวน	20	คน)

	 อันดับที่	4	อาจารย์เรียกตอบแล้วตอบผิดหรือออกเสียงผิด	ท�าให้เพื่อนหัวเราะและล้อเลียน	

(จ�านวน	18	คน)

	 อันดับที	่5	สถานการณ์ทีต้่องสนทนากบัเจ้าของภาษาท�าให้รูส้กึว่าไม่สามารถสือ่สารได้	(จ�านวน	

13	คน)

	 สรุปได้ว่าค�าตอบสัมพันธ์กับประเภทของความวิตกกังวล	3	ประเภท	ได้แก่	ความวิตกกังวล

ในการสอบ	ความวิตกกังวลในการสื่อสาร	และความวิตกกังวลในการถูกประเมินด้านลบ

	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในข้อค�าถามที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะหรือวิธีการที่ช่วยลดความ

วิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 อันดับที่	1	มีกิจกรรมกลุ่ม	เพิ่มเกมประเภทต่างๆ	ลดการบรรยายหรือเน้นเนื้อหาให้น้อยลง	

(จ�านวน	27	คน)

	 อันดับที่	 2	 อาจารย์สอนสนุก	 เอาใจใส่นักศึกษา	 สร้างบรรยากาศการเรียนที่ไม่เคร่งเครียด	

(จ�านวน	21	คน)	

	 อันดับที	่3	เนือ้หาทีเ่รยีนหรอืทกัษะท่ีอาจารย์สอนนัน้สามารถน�าไปใช้ได้จรงิ	(จ�านวน	18	คน)

	 อันดับที่	4	เนื้อหาที่อาจารย์สอนต้องเหมาะกับความสามารถของนักศึกษา	ไม่ยากจนเกินไป	

เรียนแล้วเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง	(จ�านวน	16	คน)

	 อันดับที่	 5	 ไม่มีการสอบ	 หรือถ้าจะสอบอาจารย์ต้องบอกล่วงหน้าและให้เวลาเตรียมตัว	

(จ�านวน	10	คน)

	 สรุปได้ว่าแนวทางท่ีช่วยลดความวิตกกังวลสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ที่เน้นกิจกรรมประเภทต่างๆ	บทบาทของผู้สอน	และเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ

ของผู้เรียน
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◆ สุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล ศิริโสภา แสนบุญเวช ปทุมมาวดี กุลวัฒนะไพศาล ประภาพรรณ ศิริพิชญ์ตระกูล ◆

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย

	 จากการศึกษาความวิตกกงัวลในการเรยีนภาษาอังกฤษของนกัศึกษาโปรแกรมวิชาการประถม

ศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร	สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	ระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู ่ในระดับปานกลาง	

( =	3.38,	SD	=	0.53)	โดยนักศึกษามีความวิตกกังวลในการสอบสูงสุด	( =	3.65,	SD	=	0.58)	

ตามด้วยความวิตกกังวลในการถูกประเมินด้านลบ	( =	3.50,	SD	=	0.64)	ความวิตกกังวลในการ

สื่อสาร	 ( =	3.49,	SD	=	0.56)	และความวิตกกังวลในชั้นเรียน	( =	3.05,	SD	=	0.64)	ใน

ประเด็นนี้อภิปรายได้ว่านักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาให้ความส�าคัญกับการสอบและผล

การสอบ	เนือ่งจากเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึง่ทีจ่ะบ่งบอกว่านกัศึกษาประสบความส�าเรจ็ในการเรยีน	

และผลการเรียนยังมีความส�าคัญกับวิชาชีพครูซ่ึงมีการก�าหนดระดับภาษาอังกฤษส�าหรับครูไว้อย่าง

ชัดเจน	 ความวิตกกังวลในการสอบอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในระหว่างสอบ	 ดังที่	 Conway	

(2007)	กล่าวไว้ว่าความวติกกงัวลจะท�าให้ผู้เรยีนท�าข้อสอบผิดพลาดได้ง่าย	รวมทัง้รปูแบบของข้อสอบ

ทีไ่ม่คุ้นเคยกท็�าให้ผู้เรยีนวติกกงัวลเพิม่ขึน้จนส่งผลต่อการสอบในทีส่ดุ	ซ่ึงผลการวจัิยนีส้อดคล้องกบั

งานวิจัยของ	Al-Shboul	et	al.	(2013),	Chen	&	Tsou	(2017)	และ	Zheng	and	Cheng	(2018)	

ทีพ่บว่าผู้เรยีนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมคีวามวิตกกงัวลกบัการสอบเป็นอันดับแรก	เนือ่งจาก

ธรรมชาติของผู้เรียนชาวเอเชียจะเน้นผลการสอบและเกรดเป็นหลัก	 การกลัวว่าจะท�าข้อสอบไม่ได้

หรือได้เกรดน้อยกว่าเพื่อนจึงเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล	

	 นอกจากนีก้ลุม่ตัวอย่างยังรูส้กึวิตกกังวลกบัการถกูประเมนิด้านลบและวติกกงัวลในการสือ่สาร

ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน	ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากธรรมชาติของผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษ

ส่วนมากกลัวการท�าผิดพลาดต่อหน้าบุคคลอื่นโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมชั้น	นักศึกษาไม่อยากให้เพื่อน

หวัเราะในความผิดพลาดหรอืให้คนอ่ืนมองว่านักศึกษาไม่เก่งหรอืไม่มทัีกษะภาษาอังกฤษเพยีงพอ	เป็น

ไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของพิชชากร	จันทา	และคณะ	(2562)	และ	บุษยา	สันติกาญจน์	(2563)	

ที่ระบุว่าผู้เรียนชาวไทยจะวิตกกังวลเมื่อต้องถูกประเมินทางลบจากบุคคลอ่ืน	 เน่ืองจากนักศึกษา

มโีอกาสใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารในชีวติประจ�าวนัน้อยมาก	ท�าให้ขาดความเช่ือมัน่ในการใช้ภาษา

	 และไม่ต้องการแสดงความผิดพลาดต่อหน้าคนอ่ืน	 ถึงแม้นักศึกษาต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการน�า

เสนอและตระหนกัว่าการสือ่สารเป็นทกัษะส�าคัญต่ออาชีพในอนาคต	แต่การขาดโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สารทีต่่อเนือ่งและไม่มโีอกาสสือ่สารกับเจ้าของภาษาท�าให้เกิดความวติกกงัวลในการเรยีน

ภาษาอังกฤษ	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Na	(2007)	ที่พบว่าผู้เรียนระดับมัธยมศึกษารู้สึกวิตกกังวล

กับการถูกประเมินด้านลบ	จึงหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษเมื่ออยู่ต่อหน้าบุคคลอื่นเพราะไม่ต้องการ

แสดงข้อผิดพลาดออกมา	ส่งผลให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่ประสบผลส�าเร็จ	และสอดคล้องกับงาน
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◆ การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ◆

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

วิจัยของ	 Awan	 et	 al.	 (2010)	 ที่พบว่านักศึกษาชาวปากีสถานจะวิตกกังวลมากที่สุดเมื่อต้องพูด

ต่อหน้าคนอ่ืนเนื่องจากกลัวการพูดผิดไวยากรณ์	 ซ่ึงเป็นอุปสรรคใหญ่ในการสร้างความเช่ือมั่นใน

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 2.	เมื่อศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง

แล้วพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหญิง	

( =	3.40,	SD	=	0.53)	จะสูงกว่าชาย	( =	3.21,	SD	=	0.52)	เล็กน้อย	แต่เมื่อเปรียบเทียบ

แล้วไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Chanprasert	 and	Wichadee	

(2015)	 ที่พบว่านักศึกษาไทยทั้งชายและหญิงที่เรียนภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศมีระดับความ

วิตกกังวลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	อย่างไรก็ตาม	นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญงิและมีความตัง้ใจเรียนจึงมีความวิตกกังวลสูง	เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ	

McLean	and	Anderson	(2009)	ที่แสดงว่านักเรียนหญิงมีความกดดันและมีความวิตกกังวลในการ

เรียนภาษาอังกฤษมากกว่านักเรียนชาย	 อีกทั้งคนส่วนใหญ่มักเช่ือว่าผู้หญิงเรียนภาษาต่างประเทศได้

ดีกว่า	ขยัน	และตั้งใจเรียนมากกว่าผู้ชาย	จึงคาดหวังผลการเรียนท�าให้เกิดความวิตกกังวลเวลาเรียน

ภาษาต่างประเทศ	(บุษยา	สันติกาญจน์,	2563;	Yan	&	Horwitz,	2008)	ถึงกระนั้น	การศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างเพศกับความวิตกกังวลยังไม่สามารถสรุปเป็นที่ชัดเจนได้	เนื่องจากการวิจัยกับผู้เรียน

ที่มีอายุ	เชื้อชาติ	และทักษะภาษาต่างกันก็ให้ผลวิจัยที่แตกต่างกันไป

	 ในด้านผลการเรียนภาษาอังกฤษจะพบว่านักศึกษากลุ่มอ่อนจะมีความวิตกกังวลมากที่สุด

( =	 3.64,	 SD	 =	 0.51)	 ในขณะที่นักศึกษากลุ่มเก่งมีความวิตกกังวลน้อยที่สุด	 ( =	 3.03,	

SD	=	0.59)	เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มจะพบว่านักศึกษากลุ่มอ่อนมีความวิตกกังวลมากกว่ากลุ่ม

ปานกลางและกลุ่มเก่งอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ทั้งนี้เป็นเพราะนักศึกษาที่อ่อนภาษาอังกฤษจะกลัว

การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ	เมือ่ผู้สอนถามค�าถามผู้เรยีนกลุม่นีก้จ็ะพยายามหลกีเลีย่งการ

ตอบค�าถาม	ไม่แสวงหาค�าตอบด้วยตนเอง	ขาดความอุตสาหะ	และรอให้เพื่อนช่วยเสมอ	ผู้เรียนกลุ่ม

อ่อนยงัมองตนเองว่ามคีวามสามารถไม่เท่ากับเพือ่น	ขาดความมัน่ใจในการใช้ภาษาอังกฤษ	และมกัคิด

ว่าเรยีนอย่างไรก็ไม่สามารถเก่งเท่าเพือ่นได้	จึงปรากฏเป็นความวติกกงัวลโดยเฉพาะอย่างยิง่เวลาสอบ	

สอดคล้องกบัผลการวจัิยของอมรรตัน์	มะโนบาล	และ	เตวชิ	เสวตไอยาราม	(2560)	ทีแ่สดงว่าผู้เรยีน

ทีไ่ม่มพีืน้ฐานการเรยีนรูภ้าษาญ่ีปุน่จะวิตกกงัวลในการเรยีนภาษามากกว่าผู้ทีม่พีืน้ฐานภาษาญ่ีปุน่	และ

มกัเปรยีบเทยีบกบัเพือ่นร่วมช้ันทีเ่ก่งกว่าโดยมองว่าตนเองเป็นผู้ไม่มคีวามสามารถ	และสอดคล้องกบั

งานวิจัยของศิริกัญญา	สงวนพงษ์	(2550)	และ	Kondo	and	Yang	(2003)	ที่แสดงความสัมพันธ์

ระหว่างความวิตกกังวลกับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษในทิศทางตรงข้ามกัน
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◆ สุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล ศิริโสภา แสนบุญเวช ปทุมมาวดี กุลวัฒนะไพศาล ประภาพรรณ ศิริพิชญ์ตระกูล ◆

	 3.	จากการสอบถามความคิดเหน็ของนกัศึกษาทีม่ต่ีอสถานการณ์ทีก่่อให้เกดิความวิตกกงัวลใน

การเรยีนภาษาอังกฤษ	นกัศึกษาเหน็ว่าการทีผู้่สอนเรยีกตอบโดยไม่ให้เตรยีมตัวล่วงหน้า	หรอืการสอบ

โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเป็นสาเหตุหลกัทีท่�าให้เกดิความวิตกกังวล	สอดคล้องกับผลการตอบแบบสอบถาม

ทีแ่สดงว่านกัศึกษาวิตกกังวลกับการสอบสงูทีส่ดุ	นอกจากน้ี	ความคิดเหน็ทีนั่กศึกษาตอบในอันดับที	่3	

สถานการณ์ที่ต้องน�าเสนอหรือสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและอันดับที่	 5	 สถานการณ์ที่ต้องสนทนากับ

เจ้าของภาษาท�าให้รู้สึกว่าไม่สามารถสื่อสารได้	 สอดคล้องกับความวิตกกังวลด้านการสื่อสาร	 อันดับ

ที่	 4	 อาจารย์เรียกตอบแล้วตอบผิดหรือออกเสียงผิด	 ท�าให้เพื่อนหัวเราะและล้อเลียน	 สอดคล้อง

กับความวิตกกังวลจากการถูกประเมินด้านลบ	 ผลวิจัยนี้เป็นไปในท�านองเดียวกับศิรินันท์	 นุยภูเขียว	

(2561)	ที่ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่	1	แล้ว

พบว่ามปัีจจยัส�าคัญ	ได้แก่	ความประหม่าต่ืนเต้นทีต้่องพดูภาษาอังกฤษโดยไม่มกีารเตรยีมตัวล่วงหน้า	

การกลวัพดูผิดหรอืถกูเพือ่นหวัเราะ	ความคาดว่านักเรยีนคนอ่ืนเรยีนดีกว่าตนเอง	ความกลวัการสอบ	

ลกัษณะครผูู้สอนทีเ่คร่งขรมึเกนิไป	เนือ้หาทีย่ากเกนิไป	ความไม่เข้าใจสิง่ทีอ่าจารย์สอน	ความวิตกเมือ่

ต้องสื่อสารกับเจ้าของภาษา	และทัศนคติด้านลบที่มีต่อภาษาอังกฤษ

	 ส�าหรบัข้อเสนอแนะทีช่่วยลดความวิตกกงัวลในการเรยีนภาษาอังกฤษกลุม่ตัวอย่างจะเน้นไป

ที่กิจกรรมการเรียนรู้และบทบาทของผู้สอนเป็นส�าคัญ	 นักศึกษาเห็นว่าการเรียนรู้ที่มีกิจกรรม	 การใช้ 

เกม	และการเรยีนรูร่้วมกนัจะช่วยลดความวิตกกงัวลลงได้	ในส่วนของผู้สอนนัน้ควรเอาใจใส่นกัศึกษา	

เสรมิกจิกรรมทีม่คีวามสนกุสนาน	เน้นสร้างบรรยากาศการเรยีนรูท้ีไ่ม่เคร่งเครยีด	จะช่วยให้ผู้เรยีนคลาย

ความวิตกกังวลจากการเรียนภาษาอังกฤษได้	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Al-Seghayer	(2017)	ที่ระบุ

ถึงคุณลักษณะส�าคัญของผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศว่านอกจากคุณลักษณะด้านทักษะ

ทางปัญญา	 ความรู้ในเนื้อหา	 และความสามารถด้านภาษาอังกฤษแล้ว	 บุคลิกนิสัยก็เป็นคุณลักษณะ

ส�าคัญของผู้สอน	ผู้สอนที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น	ปรับตัวง่าย	กระตือรือร้น	อดทน	มีอารมณ์ขัน	มีความ

ใส่ใจผู้อ่ืน	 และเป็นมิตร	 ซ่ึงบุคลิกนิสัยเช่นนี้จะท�าให้ผู้สอนสร้างช้ันเรียนที่มีบรรยากาศส่งเสริมการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ	และเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีภูมิหลังและความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แตกต่าง

กัน	อีกทั้ง	Yin	et	al.	(2019)	ยังเสริมด้วยว่าความรักการสอน	(Pedagogical	love)	มีบทบาทส�าคัญ

ในการพัฒนาอารมณ์	ทักษะทางสังคม	และเพิ่มความผูกพัน	(Engagement)	ของผู้เรียนในการเรียน

ภาษาอังกฤษ	 หากผู้เรียนเห็นว่าผู้สอนสามารถสร้างกิจกรรมและบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษที่

ปลอดภัยและไม่เคร่งเครยีด	ผู้เรยีนจะมเีจตคติทีดี่และมคีวามมัน่ใจในการเรยีนภาษาอังกฤษส่งผลให้

ความวิตกกังวลในการเรียนลดลงตามไปด้วย
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◆ การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ◆

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้

	 ควรส�ารวจหรือสอบถามความวิตกกังวลของผู้เรียนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน	 และจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน	 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลายด้วยวิธีการ

หลากหลาย	 เช่น	 การใช้เกมประเภทต่างๆ	 หรือลดการประเมินเชิงลบเพื่อลดความวิตกกังวลในการ

เรียนภาษาอังกฤษ	 ท�าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีและมีแรงจูงใจในการเรียน	 จะส่งผลให้การเรียนภาษา

อังกฤษประสบผลส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนเพิ่มเติม	 เช่น	 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับผลการเรียน

ภาษาอังกฤษ	รวมทัง้พจิารณาปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	ภูมหิลงั	และระยะเวลาทีเ่รยีนภาษาอังกฤษ	เป็นต้น

	 2.	ควรศึกษาความวิตกกังวลกับการเรียนกลุ่มสาระอ่ืนๆ	 โดยเฉพาะวิชาที่ผู้เรียนไทยมักมี

ปัญหา	เช่น	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	ภาษาต่างประเทศอื่นๆ	เป็นต้น	
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