
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1447 

การสํารวจปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิต หลักสูตรปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

A Survey of Related to Studying English of Undergraduate Students Program 
 in Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus 

 
อนามัย  ดําเนตร1 
Anamai Damnet1 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจปญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิต หลักสูตรปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลคอื นิสิตหลักสูตรปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2553 
จํานวน 519 คน โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นมากและ มาก
ที่สุดตอปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต เกิดจากผูเรียนเปนสวนมาก คิดเปนรอยละประมาณ 15-65 สวน
ปญหาที่เกี่ยวกับผูสอน คิดเปนรอยละประมาณ 5-30 และปญหาที่เกี่ยวกับสถานที ่หองเรียน แบบเรียนและสื่อ คิด
เปนรอยละประมาณ 10-25 โดยระดับความคิดเห็นมากและมากที่สุดตอปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต 
ตัง้แตรอยละ 45 ขึ้นไป เกิดจากผูเรียนทั้งหมด คือ ผูเรียนไมมีโอกาสฝกใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน, ผูเรียน 
รูสึกอายเมื่อตองพูดภาษาอังกฤษ, ผูเรียนกลัวการตอบคําถามในชั้นเรียน และพื้นความรูวิชาภาษาอังกฤษกอนมา 
เรียนปริญญาตรีไมด ีคิดเปนรอยละ 64.55, 50.86, 47.02 และ 45.47 ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ :  วิชาภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
The purpose of this study was to explore problems associated with Bachelor's degree students 

learning English in Kasetsart university, Kamphaeng Saen Campus. Sample questionnaires were 
completed by undergraduate students from Kasetsart university, Kamphaeng Saen Campus who 
learned English in the first semester of the academic year 2553. The number of subject was 519 
students with a query as a research tool. The results showed that high and highest level reviews of the 
problems of students learning English caused by the student most about 15-65 percent. The problems 
associated with teaching had about 50-30 percent. And the problems associated with the place in the 
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classroom, textbooks and materials had about 10-25 percent. The high and highest level reviews of the 
problems of students learning English had 45 percent or more caused by learners. The problems were 
students didn’t have opportunities to practice using English in daily life, students felt embarrassed when 
speaking in English, students were afraid to answer questions in class, and introduction to English 
before becoming undergraduate students was not good representing 64.55, 50.86, 47.02 and 45.47 
percent, respectively. 

 
Keyword : English subject 
E-mail : andydamnet@gmail.com 
 

คํานํา 
 ยุคแหงขาวสารในปจจุบันภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศภาษาหนึ่งที่ทั่วโลกใหความสําคัญใชในการ
ติดตอสื่อสารนํามาใชประโยชนในการเชือ่มโยงขอมูลและระบบสารสนเทศทั่วโลก เนื่องจากภาษาอังกฤษมีบทบาท 
เขามาเกี่ยวของในวงการศึกษาและอาชีพ นับวันจะทวีความจําเปนมากขึ้น การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยใน 
ฐานะเปนภาษาตางประเทศจึงไมใชเรื่องงายที่จะศึกษาเพื่อนําไปใชประโยชนในการติดตอสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นปญหาที่แกไขยากประการหนึ่งคือตัวผูเรียน สถาบันการศึกษาสามารถจะเขียนและวางหลักสูตรที่ปราณีตที ่
สุดไดไมยาก ในทํานองเดียวกันการคัดเลือกบุคคลากรที่ดีที่สุดมาทําหนาที่ผูสอนไมใชเรื่องยาก แตตัวผูเรียนเปนสิ่ง 
แกไขไดยากที่สุด สวนใหญประสบปญหาลักษณะเดียวกัน คือนิสิตขาดความสนใจ และมีความรูพื้นฐานภาษา 
อังกฤษออนและไมชอบภาษาอังกฤษ (วัชรินทร, 2542) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พัฒน นอยแสงศร ี(2525) ที่วา 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรูภาษาอังกฤษไมเพียงพอ แนวคิดดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติของผูเรียน 
ตอภาษาอังกฤษ ซึ่งสงผลตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดวย ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาการเรียนภาษา 
อังกฤษใหไดผลดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนิสิตหลักสูตรปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพง 
แสน ยังไมมีผูทําการสํารวจปญหาการเรยีนภาษาอังกฤษ การวิจัยนี้จึงมุงเนนที่จะสํารวจปญหาการเรียนภาษา 
อังกฤษของนิสิตหลักสูตรปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษใหเกิดประโยชนตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลประกอบดวย นสิิตหลักสูตรปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางดังกลาว 
 

ผลการทดลองและวิจารณ  
 การศึกษาเรื่องการสํารวจปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตหลักสูตรปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งผูวิจัยจะนําขอมูลทั้งหมดเสนอโดยแยกออกเปน 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที ่1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปญหาของการเรียนภาษาอังกฤษ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแกนิสิตหลักสูตรปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 519 คน ไดแก ขอมูลที่เกี่ยวของกับ เพศ ระดับชั้นปและคณะที่กําลังศึกษา และ 
ประสบการณการใชและการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของนิสิต 

 รายการ จํานวน รอยละ 
1 เพศ     
  1.1 ชาย 174 33.53 
  1.2 หญิง 345 66.47 
 กําลังศึกษาอยูในชั้นปที ่   

2  2.1 ปที ่1 48 9.25 
  2.2 ปที ่2 213 41.04 
  2.3 ปที ่3 162 31.21 
  2.4 ปที ่4 85 16.38 
  2.5 อื่น ๆ โปรดระบ ุ............... 11 2.12 

3 ศึกษาอยูในคณะ   
  3.1 เกษตร กําแพงแสน 85 16.38 
  3.2 วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 89 17.15 
  3.3 ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 48 9.25 
  3.4 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 294 56.65 
  3.5 สัตวแพทยศาสตร 0 0.00 
  3.6 วิทยาศาสตรการกีฬา 0 0.00 
  3.7 ภาคปกต ิสาขาวิชา ................................ 1 0.19 
  3.8 ภาคพิเศษ สาขาวิชา .............................. 2 0.39 

 

 จากตารางที ่ 1 แสดงใหเห็นวา นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีที่ทําการสํารวจ เปนนิสิตเพศหญิงจํานวนรอยละ 
66.47 และนิสิตเพศชายจํานวนรอยละ 33.53  ซึ่งนิสิตกลุมใหญที่สุดที่ทําการสํารวจ คิดเปนรอยละ 41.04 เปนนิสิต 
ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที ่ 2 รองลงมาเปนนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที ่ 3 คิดเปนรอยละ 31.21 สําหรับนิสิตที ่
กําลังศึกษาอยูในชั้นปที ่ 4, 1 และอื่น ๆ ไดแก นิสิตที่กําลังศึกษาปที ่ 5 มีจํานวนรอยละ 16.38, 9.25 และ 2.12 
ตามลําดับ เมื่อแยกตามคณะที่นิสิตกําลังศึกษา พบวา นิสิตสวนใหญที่ทําการสํารวจศึกษาอยูในคณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 56.65 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน คิดเปนรอยละ 17.15 ม ี
จํานวนใกลเคียงกบัคณะเกษตร กําแพงแสน คิดเปนรอยละ 16.38  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีจํานวน 
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รอยละ 9.25  สวนนิสิตจากคณะประมง  และภาคพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวนเล็กนอย รวมกันเพียง 
รอยละ 0.58 
 
ตารางที่ 2 ระดับการศึกษาของนิสิตที่เริ่มตนการเรียนภาษาอังกฤษ 

 รายการ จํานวน รอยละ 
5 ทานเริ่มตนเรียนภาษาอังกฤษจากการศึกษาในระบบตั้งแตระดับใด   
  5.1 อนุบาล 301 58.00 
  5.2 ประถมศึกษา 206 39.69 
  5.3 มัธยมศึกษาตอนตน 6 1.16 
  5.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 0.58 
  5.5 อื่น ๆ โปรดระบ.ุ............... 2 0.39 

6 นอกจากในโรงเรียนแลว ทานเคยเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันอื่นหรือไม   
  6.1 เคย  297 57.23 
  6.2 ไมเคย  222 42.77 

จากตารางที ่ 2 แสดงใหเห็นวา นิสิตจํานวนมากที่สุดซึ่งมีเพียงกวาครึ่งเล็กนอย คิดเปนรอยละ 58.00 
เริ่มตนเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตระดับอนุบาล รองลงมา คิดเปนรอยละ 39.69 เรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาและ 
นิสิตจํานวนนอยที่สุดเริ่มตนเรียนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอื่น ๆ รวมกันเพียง 
รอยละ 2.12 สําหรับประสบการณในการเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาอื่นๆ นั้น นิสิตคิดเปนรอยละ 57.23 
ตอบวาเคยเรียนภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษามากอน มีเพียงรอยละ 42.77 ตอบวาไมเคยเรียน  
 
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการใชความสามารถดานการฟง 

 ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ จํานวน รอยละ 
 ฟงเพลงภาษาอังกฤษ 263 50.67 
 ฟงขาวภาษาอังกฤษ 6 1.16 
 ฟงเสยีงภาพยนตภาษาอังกฤษ 102 19.65 
 ฟงอาจารยบรรยายในหองเรียน 130 25.05 
 ฟงสนทนาในสื่ออิเลคทรอนิคส 12 2.31 
 อื่น ๆ โปรดระบ.ุ............... 6 1.16 

 จากตารางที ่ 3 แสดงใหเห็นวา นิสิตจํานวนมากที่สุด รอยละ 50.67 ไดใชความสามารถในการฟงเสียง 
ภาษาอังกฤษจากเสียงเพลง รอยละ 25.05 ฟงเสียงภาษาอังกฤษจากอาจารยผูสอนบรรยายในหองเรียน รอยละ 
19.65 ฟงเสียงภาษาอังกฤษจากภาพยนต และนิสิตจํานวนนอยที่สุด ฟงเสียงภาษาอังกฤษจากการสนทนา ในสื่อ
อิเลคทรอนิคส ขาวภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ รวมคิดเปนรอยละ 4.63  
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ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการใชความสามารถดานการพูด 
 ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ จํานวน รอยละ 
 สนทนาโตตอบในเหตุการณชีวิตประจําวัน 48 9.25 
 สนทนาในการประกอบอาชีพ 6 1.16 
 รองเพลงภาษาอังกฤษ 182 35.07 
 สนทนาในหองเรียนกับอาจารยผูสอน 132 25.43 
 สนทนาในหองเรียนกับเพื่อนรวมชั้นเรียน 40 7.71 
 สนทนากับชาวตางประเทศ 33 6.36 
 สนทนาทางโทรศัพท 3 0.58 
 สนทนาในสื่ออิเลคทรอนิคส 66 12.72 
 อื่น ๆ โปรดระบ.ุ............... 14 2.70 

 จากตารางที ่ 4 แสดงใหเห็นวา นิสิตจํานวนมากที่สุด รอยละ 35.07 ใชความสามารถในการพูดภาษา 
อังกฤษโดยการรองเพลงภาษาอังกฤษ รองลงมาคิดเปนรอยละ 25.43 นิสิตใชความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
โดยการสนทนาในหองเรียนกับอาจารยผูสอน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาในตารางที ่ 3 ที่วาความสามารถในการ 
ฟงที่นิสิตสวนมากฟงเสียงภาษาอังกฤษจากเสียงเพลงมาก ที่สุด รองลงมาคือ ฟงอาจารยบรรยายในหองเรียน 
นอกจากนี้คิดเปนรอยละ 12.72 นิสิตใชความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยการสนทนาในสื่ออิเลคทรอนิคส 
รอยละ 6.25 โดยการสนทนาโตตอบในเหตุการณชีวิตประจําวัน สวนการพูดภาษาอังกฤษโดยการสนทนาในหอง 
เรียนกบัเพื่อนรวมชั้นเรียน และ กับชาวตางประเทศ มีคาใกลเคียงกันคิดเปนรอยละ 7.71 และ 6.36 ตามลําดับ 
และนิสิตจํานวนนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 2.70, 1.16 และ 0.58 ใชความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยวิธีการ
อื่น ๆ การสนทนาในการประกอบอาชีพ และ การสนทนาทางโทรศัพท ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการใชความสามารถดานการเขียน 

 ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ จํานวน รอยละ 
 เขียนแบบฝกหัดภาษาอังกฤษ 320 61.66 
 เขียนบันทึกขอความ  15 2.89 
 เขียนบันทึกเหตุการณประจําวัน 20 3.85 
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ 5 0.96 
 เขียนอีเมล 57 10.98 
 เขียนขอความในสื่ออิเลคทรอนิคส 95 18.30 
 อื่น ๆ โปรดระบ.ุ............... 13 2.50 
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 จากตารางที ่5 แสดงใหเห็นวา นิสิตจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.66 ใชความสามารถดานการเขียน 
ภาษาอังกฤษในการเขียนแบบฝกหัดภาษาอังกฤษ รองลงมา ใชความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษในการ 
เขียนขอความในสื่ออิเลคทรอนิคส, ในการเขียนอีเมล, ในการเขียนบันทึกเหตุการณประจําวัน, ในการเขียนบันทึก 
ขอความ, ในดานอื่น ๆ และ เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 18.30, 10.98, 3.85, 2.89,, 2.50 และ 
0.96 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการใชความสามารถดานการอาน 

 ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ จํานวน รอยละ 
 อานหนังสือพิมพ 33 6.36 
 อานนิตยสาร 69 13.29 
 อานตําราวิชาการเพื่อศึกษาคนควา 175 33.72 
 อานจดหมายโตตอบทางธุรกิจ 0 0.00 
 อานอีเมล 89 17.15 
 อานขอความในสื่ออิเลคทรอนิคส 143 27.55 
 อื่น ๆ โปรดระบ.ุ............... 18 3.47 

 จากตารางที ่ 6 แสดงใหเห็นวา นิสิตจํานวนมากที่สุด แตก็มีเพียงรอยละ 33.72 เทานั้นที่ใชความสามารถ 
ดานการอานตําราวิชาการเพื่อศึกษาคนควา รองลงมาคิดเปนรอยละ 27.55 ใชความสามารถดานการอานขอความ 
ในสื่ออิเลคทรอนิคส และมีนิสิตใชความสามารถดานการอานอีเมล, อานนิตยสาร, อานหนังสือพิมพ และอื่น ๆ คิด
เปนรอยละ 17.15, 13.29, 6.36 แล ะ 3.47 ตามลําดับ และไมพบนิสิตใชความสามารถดานการอานจดหมาย 
โตตอบทางธุรกิจ คิดเปนรอยละ 0  
 
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับของทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 

 ความสามารถดานการฟง และการพูดภาษาอังกฤษ จํานวน รอยละ 
 มีปญหามาก ฟงไมเขาใจ 83 15.99 
 ไมมีปญหามากนัก 46 8.86 
 ฟงประโยคสั้น ๆ เขาใจแตตอบไมได  138 26.59 
 ฟงประโยคสั้น ๆ ไมเขาใจ 5 0.96 
 ฟงประโยคยาว ๆ ไมเขาใจ 112 21.58 
 ฟงประโยคยาวเขาใจ แตโตตอบไมได 85 16.38 
 อื่น ๆ โปรดระบ.ุ............... 29 5.59 
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 จากตารางที ่ 7 แสดงใหเห็นวา นิสิตรอยละ 26.59 มีความสามารถในการฟงประโยคสั้น ๆ เขาใจแตตอบ 
ไมได รองลงมารอยละ 21.58 ฟงประโยคยาว ๆ ไมเขาใจ รอยละ16.38 สามารถฟงประโยคยาวเขาใจ แตโตตอบ 
ไมได และนิสิตจํานวนนอยที่สุดคือเปนรอยละ 0.96 ฟงประโยคสั้น ๆ ไมเขาใจ แตมีนิสิตจํานวนหนึ่ง คิดเปนรอยละ 
8.86 ที่ไมมีปญหาดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษมากนัก 
 
ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสามารถในการอาน 

 ระดับความสามารถในการอาน จํานวน รอยละ 
 อานขาวในหนังสือภาษาอังกฤษเขาใจเปนสวนใหญ 41 7.90 
 อานบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษเขาใจเปนสวนใหญ  16 3.08 
 อานบทความทั่ว ๆ ไป ที่ไมใชวิชาการเขาใจเปนสวนใหญ 272 52.41 
 อานเขาใจเฉพาะประโยคภาษาอังกฤษสั้น ๆ ไดเทานั้น 158 30.44 
 อานประโยคภาษาอังกฤษแทบจะไมเขาใจเลย 23 4.43 
 อื่น ๆ โปรดระบ.ุ............... 9 1.73 

 จากตารางที ่8 แสดงใหเห็นวา นิสิตจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.41 สามารถอานบทความทั่ว ๆ ไป 
ที่ไมใชวิชาการเขาใจเปนสวนใหญ รองลงมารอยละ 30.44 อานเขาใจเฉพาะประโยคภาษาอังกฤษสั้น ๆ ไดเทานั้น 
รอยละ 7.90 อานขาวในหนังสือภาษาอังกฤษเขาใจเปนสวนใหญ รอยละ 4.43 อานประโยคภาษาอังกฤษแทบจะ 
ไมเขาใจเลย และนิสิตจํานวนนอยรอยละ 3.08 ที่สามารถอานบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษเขาใจเปนสวน 
ใหญ  
 
ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสามารถในการเขียน 

 ความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษ จํานวน รอยละ 
 สามารถเขียนประโยคสั้น ๆ ที่มีใจความเดียวได 257 49.52 
 สามารถเขียนบรรยายเหตุการณทั่วไปได 154 29.67 
 สามารถเขียนโตตอบจดหมายได 31 5.97 
 ไมสามารถเขียนเปนประโยคที่ถูกตองได 56 10.79 
 อื่น ๆ โปรดระบ.ุ............... 16 3.08 

 จากตารางที ่ 9 แสดงใหเห็นวา นิสิตจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.52 สามารถเขียนภาษาอังกฤษ 
ประโยคสั้น ๆ ที่มีใจความเดียวได รอยละ 29.67 สามารถเขียนบรรยายเหตุการณทั่วไปได รอยละ 10.79 ไม
สามารถเขียนเปนประโยคที่ถูกตองได และมีเพียงรอยละ 5.97 เทานั้นที่สามารถเขียนโตตอบจดหมายได ซึ่ง
สอดคลองกับการสํารวจดานการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตสวนมากที่สามารถฟงประโยคสั้น ๆ เขาใจแต
ตอบไมได 
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ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาของการเรียนภาษาอังกฤษจนถึง
ปจจุบัน 

 ระยะเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษจนถึงปจจุบัน จํานวน รอยละ 
 รวม 3 – 5  ป 3 0.58 
 รวม 6 – 10  ป 35 6.74 
 รวม 10 – 12  ป 70 13.49 
 รวม 12 – 15  ป 206 39.69 
 รวม 15 ปขึ้นไป 205 39.50 

จากตารางที ่ 10 แสดงใหเห็นวา นิสิตรอยละ 39.69 ใชเวลาเรียนภาษาอังกฤษจนถึงปจจุบันอยูระหวาง 
12-15 ป ซึ่งใกลเคียงกบันิสิตที่ใชเวลาเรียน 15 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 39.50  สวนนิสิตที่ใชเวลาเรียนi;, 10 – 12 ป 
คิดเปนรอยละ 13.69 นิสิตใชเวลาเรียน รวม 6 – 10  ป คิดเปนรอยละ 6.74 และมีเพียงรอยละ 0.58 เทานั้นที่ใช 
เวลาเรียนรวม 3-5 ป ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจที่วานสิิตสวนมาก เริ่มตนเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตระดับอนุบาล 
และระดับประถมศึกษา ทําใหระยะเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษสวนใหญอยูระหวาง 12-15 ป และ 15 ปขึ้นไป 
 
ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษาที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกับ 
อาจารยชาวตางประเทศ 

 ระดับการศึกษาที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารยชาวตางประเทศ จํานวน รอยละ 
 อนุบาล 15 2.89 
 ประถมศึกษา 143 27.55 
 มัธยมศึกษาตอนตน 170 32.76 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 134 25.82 
 อื่น ๆ โปรดระบ.ุ............... 57 10.98 

 จากตารางที ่ 11 แสดงใหเห็นวา นิสิตรอยละ 32.76 เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารยชาวตางประเทศใน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รองลงมาคิดเปนรอยละ 27.55 และ 25.82 เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารยชาวตาง 
ประเทศในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลําดับ มีเพียงรอยละ 2.89 ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ 
กับอาจารยชาวตางประเทศในระดับอนุบาล 
 
ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความตองการอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ 

 ชนชาติอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน รอยละ 
 ชาวตางประเทศ  271 52.22 
 ชาวไทย  248 47.78 
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 จากตารางที ่12 แสดงใหเห็นวา นิสิตมีความตองการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารยชาวตางประเทศและ 
อาจารยชาวไทย จํานวนใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 52.22 และ 47.78 ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปญหาของการเรียนภาษาอังกฤษ  

ปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตหลักสูตรปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ที่ทําการศึกษานี ้ประกอบดวยปญหาตาง ๆ มีทั้งหมด 3 ดาน คือ 

1. ปญหาเกี่ยวกับผูสอน 
2. ปญหาเกี่ยวกับผูเรียน 
3. ปญหาเกี่ยวกับสถานที ่หองเรียน แบบเรียนและสื่อ 
ผลการศึกษาโดยพิจารณาจากรอยละของระดับความคิดเห็นกับปญหาเกี่ยวกับผูสอน พบวา นิสิตเห็นวามี

ปญหาในระดับนอย คือ ผูสอนขาดความรูในการสอนภาษาอังกฤษ, ผูสอนขาดความชํานาญและ ประสบการณใน
การสอนภาษาอังกฤษ, ผูสอนไมสามารถอธิบายใหทานเขาใจถึงจุดประสงคการเรียนใหชัดเจนได, การสอนไม
เปนไปตามขั้นตอนที่เหมาะสม, ผูสอนไมใหแบบฝกหัด และผูสอนไมแนะนําชวยเหลือ เมื่อผูเรียนไม เขาใจงานที่สั่ง
ใหทํา สวนปญหาที่ผูสอนไมจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อสงเสริมความสามารถทางดานการใชภาษา อังกฤษของผูเรียน
, ผูสอนไมสรางแรงจูงใจในการเรียน, ผูสอนใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงคนควาอื่น ๆ, ผูสอนสอน ตรงตามเนื้อหาใน
หลักสูตร, เนื้อหาที่สอนเปนนามธรรมมากเกินไป และ ผูสอนไมคํานึงถึงความแตกตางระหวาง บุคคล พบวามี
ปญหาอยูในระดับปานกลาง (ตารางที ่13) 
 
ตารางที่ 13 รอยละของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปญหาเกี่ยวกับผูสอนจําแนกในแตละ 
รายการ 
ที่ ประเด็นปญหา  ระดับความคิดเห็น (%) 
  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1 ปญหาเกี่ยวกับผูสอน      
 1.1 ผูสอนขาดความรูในการสอนภาษาอังกฤษ 1.93 4.82 15.03 43.35 34.87 
 1.2 ผูสอนขาดความชํานาญและประสบ 3.47 7.51 16.96 42.39 29.67 
  การณในการสอนภาษาอังกฤษ      
 1.3 ผูสอนไมสามารถอธิบายใหทานเขาใจถึง 5.78 10.79 27.75 37.57 18.11 
  จุดประสงคการเรียนใหชัดเจนได      
 1.4 การสอนไมเปนไปตามขั้นตอนที่เหมาะสม 3.08 10.98 31.60 37.57 16.76 
 1.5 ผูสอนสอนตรงตามเนื้อหาในหลักสูตร 13.87 27.36 27.17 20.23 11.37 
 1.6 ผูสอนไมจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อสงเสริม 5.59 14.84 37.76 29.09 12.72 
  ความสามารถทางดานการใชภาษา      
  อังกฤษของผูเรียน      
 1.7 ผูสอนไมสรางแรงจูงใจในการเรียน 7.71 15.61 30.64 28.32 17.73 
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ที่ ประเด็นปญหา  ระดับความคิดเห็น (%) 
  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
 1.8 ผูสอนไมใหแบบฝกหัด 3.47 6.55 22.74 34.87 32.37 
 1.9 ผูสอนใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงคน 10.60 18.88 33.72 24.08 12.72 
  ควาอื่น ๆ      
 1.10 ผูสอนไมแนะนําชวยเหลือ เมื่อผูเรียน 3.66 9.83 26.59 36.61 23.31 
  ไมเขาใจงานที่สั่งใหทํา      
 1.11 เนื้อหาที่สอนเปนนามธรรมมากเกินไป 5.97 15.03 36.80 28.71 13.49 
 1.12 ผูสอนไมคํานึงถึงความแตกตางระหวาง 9.63 21.19 31.21 25.43 12.52 
  บุคคล      
 1.13 อื่น ๆ โปรดระบ.ุ............... 0.96 1.16 1.93 0.77 1.35 

 จากตารางที ่ 14 แสดงใหเห็นวา นิสิตสวนใหญมีความเห็นเรื่องปญหาเกีย่วกับผูเรียน ดานจํานวนผูเรียน 
มากเกินไป ผูเรียนไมสามารถทบทวนบทเรียนดวยตนเอง ผูเรียนไมสามารถหาแหลงคนควาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความ 
เขาใจภาษาอังกฤษ ผูเรียนไมเขาใจวิธีทําแบบฝกหัด พื้นความรูวิชาภาษาอังกฤษกอนมาเรียนปริญญาตรีไมด ี
ผูเรียนรูสึกอายเมือ่ตองพูดภาษาอังกฤษ ผูเรียนรูสึกทอเมื่อพูดถึงภาษาอังกฤษ เพื่อนในกลุมมีความแตกตางกัน 
มาก ทําใหยากตอการทํากิจกรรมรวมกัน ผูเรียนขาดการสนับสนุนหรือใหความรวมมือดานการศึกษาจากสมาชิกใน 
ครอบครัว ผูเรียนไมมีความถนัดในการเรียนภาษาอังกฤษ ผูเรียนกลัวการตอบคําถามในชั้นเรียน อยูระดับปาน 
กลาง สวนปญหาที่ผูเรียนไมมีโอกาสฝกใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนั้น อยูระดับมาก และปญหาที่ผูเรียนไม 
สามารถสงการบานไดตามกําหนด อยูระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อาจิณวัชร ศักดิ์พิมานพร (2532) 
ที่พบวานักศีกษาปที ่ 1 สาขาเทคนิคชาง ในสถาบันการศึกษาเอกชน สวนใหญมีความรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ 
ไมดีนัก แรงจูงใจที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษอยูในเกณฑปานกลางคอนขางต่ํา นักศึกษามีความสนใจภาษา 
อังกฤษนอย  
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ตารางที่ 14 รอยละของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปญหาเกี่ยวกับผูเรียนจําแนกในแตละ 
รายการ 
ที่ ประเด็นปญหา  ระดับความคิดเห็น (%) 
  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

2 ปญหาเกี่ยวกับผูเรียน      
 2.1 จํานวนผูเรียนมากเกินไป 8.29 20.04 41.43 22.74 7.51 
 2.2 ผูเรียนไมสามารถทบทวนบทเรียน 8.67 22.54 32.37 26.59 9.83 
  ดวยตนเอง      
 2.3 ผูเรียนไมสามารถหาแหลงคนควาอื่น ๆ  5.78 14.84 35.07 30.25 14.07 
  เพื่อเพิ่มความเขาใจภาษาอังกฤษ      
 2.4 ผูเรียนไมเขาใจวิธีทําแบบฝกหัด 7.51 18.30 33.14 28.52 12.52 
 2.5 พื้นความรูวิชาภาษาอังกฤษกอนมา 19.27 26.20 37.57 12.72 4.24 
  เรียนปริญญาตรีไมด ี      
 2.6 ผูเรียนไมมีโอกาสฝกใชภาษาอังกฤษใน 27.94 36.61 25.82 6.74 2.89 
  ชีวิตประจําวัน      
 2.7 ผูเรียนรูสึกอายเมื่อตองพูดภาษาอังกฤษ 22.54 28.32 32.18 11.75 5.20 
 2.8 ผูเรียนรูสึกทอเมื่อพูดถึงภาษาอังกฤษ 16.96 27.36 31.02 19.08 5.59 
 2.9 เพื่อนในกลุมมีความแตกตางกันมากทํา 9.25 18.88 37.38 23.31 11.18 
  ใหยากตอการทํากิจกรรมรวมกัน      
 2.10 ผูเรียนขาดการสนับสนุนหรือใหความรวม 6.36 15.61 27.55 25.05 25.43 
  มือดานการศึกษาจากสมาชิกในครอบครัว      
 2.11 ผูเรียนไมสามารถสงการบานไดตาม 4.05 10.60 26.78 30.64 27.94 
  กําหนด      
 2.12 ผูเรียนไมมีความถนัดในการเรียน 12.14 19.46 33.72 22.74 11.95 
  ภาษาอังกฤษ      
 2.13 ผูเรียนกลัวการตอบคําถามในชั้นเรียน 19.85 27.17 29.09 16.38 7.51 
 2.14 อื่น ๆ  3.47 2.31 2.89 1.35 1.16 

 จากตารางที ่15 แสดงใหเห็นวา นิสิตสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับขนาดหองเรียนแคบเกินไป อยูระดับ
ปานกลาง จํานวนหองเรียนไมพอทําใหตองยายหองเรียนบอย และเครื่องปรับอากาศไมเย็น อยูระดับนอย สําหรับ
เนื้อหาในบทเรียนนิสิตสวนใหญมีความเห็นวา เนื้อหาในบทเรียนยากเกินไป และมากเกินไป แบบฝกหัดประกอบ
ยากเกินไป อยูระดับปานกลาง ไมมีแบบฝกหัดเพื่อทบทวน และไมมีความตอเนื่องระหวาง บทเรียน อยูระดับนอย  
ผูเรียนไมมีตําราเรียน อยูนอยมากที่สุด สําหรับปญหาสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ เครื่องเสียงไมมีประสิทธิภาพ 
คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรไมม ีนิสิตสวนใหญเห็นวา อยูระดับนอย 
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ตารางที่ 15 รอยละของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปญหาเกี่ยวกับสถานที ่หองเรียน 
แบบเรียนและสื่อจําแนกในแตละรายการ 
ที่ ประเด็นปญหา  ระดับความคิดเห็น (%) 
  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

3 ปญหาเกี่ยวกับสถานที ่หองเรียน แบบเรียนและสื่อ      
 3.1 หองเรียนแคบเกินไป 8.86 10.21 31.60 27.75 21.58 
 3.2 หองเรียนไมพอตองยายหองเรียนบอย 8.29 15.80 26.40 27.17 22.35 
 3.3 เนื้อหาในบทเรียนยากเกินไป 4.05 11.56 46.63 28.90 8.86 
 3.4 เนื้อหาในบทเรียนมากเกินไป 5.20 16.57 43.93 24.08 10.21 
 3.5 ไมมีแบบฝกหัดเพื่อทบทวน 3.85 7.32 32.76 33.72 22.35 
 3.6 ไมมีความตอเนื่องระหวางบทเรียน 4.05 11.37 32.56 33.33 18.69 
 3.7 ผูเรียนไมมีตําราเรียน 3.85 5.59 22.54 29.29 38.73 
 3.8 แบบฝกหัดประกอบยากเกินไป 3.28 10.21 39.11 30.06 17.34 
 3.9 เครื่องเสียงไมมีประสิทธิภาพ 5.78 10.60 26.01 35.07 22.54 
 3.10 คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรไมม ี 5.20 9.25 26.97 35.84 22.74 
 3.11 เครื่องปรับอากาศไมเย็น 12.14 13.29 25.24 27.55 21.77 
  3.12 อื่น ๆ  0.96 2.31 2.89 0.58 0.58 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

 จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน ประสบการณและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะของนิสิต 
พบวา นิสิตสวนมาก 
 1. เริ่มตนเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา 
 2. ใชระยะเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษอยูระหวาง 12-15 ป และ 15 ปขึ้นไป 
 3. ใชความสามารถในการฟงเสียงภาษาอังกฤษจากเสียงเพลง 
 4. ใชความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยการรองเพลงภาษาอังกฤษ 
 5. ใชความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษในการเขียนแบบฝกหัดภาษาอังกฤษ 
 6. ใชความสามารถในการอานตําราวิชาการเพื่อศึกษาคนควา 
 7. มีความสามารถในการฟงประโยคสั้น ๆ เขาใจแตตอบไมได 
 8. มีความสามารถอานบทความทั่ว ๆ ไป ที่ไมใชวิชาการเขาใจเปนสวนใหญ 
 9. มีความสามารถเขียนภาษาอังกฤษประโยคสั้น ๆ ที่มีใจความเดียวได 
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ตารางที่ 16 รอยละของระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปญหาการเรียนภาษาอังกฤษ ดาน
ปญหาเกี่ยวกับผูสอน, ปญหาเกี่ยวกับผูเรียน และปญหาเกี่ยวกับสถานที ่หองเรียน แบบเรียนและสื่อ จําแนกในแต
ละประเด็นปญหา (ระดับมากและมากที่สุดรวมกัน) 

ที ่ ประเด็นปญหา  ระดับความคดิเห็นมากและมากที่สุดรวมกัน(%) 
1 ปญหาเกี่ยวกับผูสอน  
 1.1 ผูสอนขาดความรูในการสอนภาษาอังกฤษ 6.75 
 1.2 ผูสอนขาดความชํานาญและประสบการณ 10.98 
  ในการสอนภาษาอังกฤษ  
 1.3 ผูสอนไมสามารถอธิบายใหทานเขาใจถึง 18.57 
  จุดประสงคการเรียนใหชัดเจนได  
 1.4 การสอนไมเปนไปตามขั้นตอนที่เหมาะสม 14.06 
 1.5 ผูสอนสอนตรงตามเนื้อหาในหลักสูตร 41.23 
 1.6 ผูสอนไมจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อสงเสริม 20.43 
  ความสามารถทางดานการใชภาษา  
  อังกฤษของผูเรียน  
 1.7 ผูสอนไมสรางแรงจูงใจในการเรียน 23.32 
 1.8 ผูสอนไมใหแบบฝกหัด 10.02 
 1.9 ผูสอนใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงคน 29.48 
  ควาอื่น ๆ  
 1.10 ผูสอนไมแนะนําชวยเหลือ เมื่อผูเรียน 13.49 
  ไมเขาใจงานที่สั่งใหทํา  
 1.11 เนื้อหาที่สอนเปนนามธรรมมากเกินไป 21.00 
 1.12 ผูสอนไมคํานึงถึงความแตกตางระหวาง 30.82 
  บุคคล  
 1.13 อื่น ๆ โปรดระบ…ุ............. 2.12 

2 ปญหาเกี่ยวกับผูเรียน  
 2.1 จํานวนผูเรียนมากเกินไป 28.33 
 2.2 ผูเรียนไมสามารถทบทวนบทเรียน 31.21 
  ดวยตนเอง  
 2.3 ผูเรียนไมสามารถหาแหลงคนควาอื่น ๆ  20.62 
  เพื่อเพิ่มความเขาใจภาษาอังกฤษ  
 2.4 ผูเรียนไมเขาใจวิธีทําแบบฝกหัด 25.81 
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ที ่ ประเด็นปญหา  ระดับความคดิเห็นมากและมากที่สุดรวมกัน(%) 
 2.5 พื้นความรูวิชาภาษาอังกฤษกอนมา 45.47 
  เรียนปริญญาตรีไมด ี  
 2.6 ผูเรียนไมมีโอกาสฝกใชภาษาอังกฤษใน 64.55 
  ชีวิตประจําวัน  
 2.7 ผูเรียนรูสึกอายเมื่อตองพูดภาษาอังกฤษ 50.86 
 2.8 ผูเรียนรูสกึทอเมื่อพูดถึงภาษาอังกฤษ 44.32 
 2.9 เพื่อนในกลุมมีความแตกตางกันมากทํา 28.13 
  ใหยากตอการทํากิจกรรมรวมกัน  
 2.10 ผูเรียนขาดการสนับสนุนหรือใหความรวม 21.97 
  มือดานการศึกษาจากสมาชิกในครอบครัว  
 2.11 ผูเรียนไมสามารถสงการบานไดตาม 14.65 
  กําหนด  
 2.12 ผูเรียนไมมีความถนัดในการเรียน 31.60 
  ภาษาอังกฤษ  
 2.13 ผูเรียนกลัวการตอบคําถามในชั้นเรียน 47.02 
 2.14 อื่น ๆ  5.78 

3 ปญหาเกี่ยวกับสถานที ่หองเรียน แบบเรียนและสื่อ  
 3.1 หองเรียนแคบเกินไป 19.07 
 3.2 หองเรียนไมพอตองยายหองเรียนบอย 24.09 
 3.3 เนื้อหาในบทเรียนยากเกินไป 15.61 
 3.4 เนื้อหาในบทเรียนมากเกินไป 21.77 
 3.5 ไมมีแบบฝกหัดเพื่อทบทวน 11.17 
 3.6 ไมมีความตอเนื่องระหวางบทเรียน 15.42 
 3.7 ผูเรียนไมมีตําราเรียน 9.44 
 3.8 แบบฝกหัดประกอบยากเกินไป 13.49 
 3.9 เครื่องเสียงไมมีประสิทธิภาพ 16.38 
 3.10 คอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรไมม ี 14.45 
 3.11 เครื่องปรับอากาศไมเย็น 25.43 
  3.12 อื่น ๆ  3.27 

 
 จากตารางที ่ 16 พบวา เมื่อมองในภาพรวมระดับความคิดเห็นมากและมากที่สุดตอปญหาการเรียน 
ภาษาอังกฤษของนิสิต เกิดจากผูเรียนเปนสวนมาก คิดเปนรอยละประมาณ 15-65 สวนปญหาที่เกี่ยวกับผูสอน คิด
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เปนรอยละประมาณ 5-30 และปญหาที่เกี่ยวกับสถานที ่หองเรียน แบบเรียนและสื่อ คิดเปนรอยละประมาณ 10-25 
ปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตเปนที่นาสนใจอยางยิ่งที่พบวา ระดับความคิดเห็นมากและมากที่สุด ตอ
ปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต ตั้งแตรอยละ 45 ขึ้นไป เกิดจากผูเรียนทั้งหมด คือ ผูเรียนไมมีโอกาสฝก ใช
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน, ผูเรียนรูสึกอายเมื่อตองพูดภาษาอังกฤษ, ผูเรียนกลัวการตอบคําถามในชั้นเรียน 
และพื้นความรูวิชาภาษาอังกฤษกอนมาเรียนปริญญาตรีไมด ี 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรจะมีการสัมภาษณผูตอบแบบสอบถาม เพื่อจะไดขอมูลในเชิงลึก 
นํามาปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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