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รายงานวจิยัในช้ันเรียน 
คณะบริหารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัสยาม 

 
ช่ือเร่ือง   การศึกษาเจตคติของนกัศึกษาในเร่ืองการตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในรายวิชา  135-301  

ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
ผู้วจัิย  อาจารยอ์ริสรา  อคัรพิสิฐ      สาขาวชิา/ภาควชิา  การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ      คณะ  บริหารธุรกิจ 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การจดัการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  นอกจากจะมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ
ทางดา้นสติปัญญาและความคิดแลว้  ยงัรวมถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนให้มีความกระตือรือร้น  
และสามารถน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้  (ประกอบ  คุปรัตน์  และคณะ  2533: 2  
และวลัลภา  เทพหสัดิน  ณ  อยุธยา  2544: 12  อา้งถึงในอรพิณ  ศิริสัมพนัธ์  และภทัรพล  มหาขนัธ์  2554: 2)  
อยา่งไรก็ตามหน่ึงในปัญหาของผูเ้รียนท่ีผูส้อนมกัประสบ  คือ  ผูเ้รียนไม่มีส่วนร่วมคิดและตอบค าถามผูส้อน  
เพราะส่วนมากเม่ือผูส้อนถามค าถาม  ผูเ้รียนจะไม่ตอบหรือไม่มีใครสมคัรใจตอบค าถาม  ท าให้ผูส้อนตอ้งถาม
ค าถามซ ้ าๆ กนัหลายคร้ัง  หรือการท่ีผูเ้รียนแทบจะไม่เคยถามค าถาม  ท าใหผู้ส้อนไม่ทราบวา่ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหา
ท่ีเรียนมากนอ้ยเพียงใดหรือมีปัญหาเก่ียวกบับทเรียนหรือไม่  ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
อนัเป็นผลท าให้การเรียนการสอนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้ ดว้ยเหตุน้ีผูส้อนจึงควรให้ความส าคญั
ในการศึกษาปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขเพื่อลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องผูเ้รียน   
 จากการสอนรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  (English  for  International  
Business)  ผูว้ิจยัพบว่า  หน่ึงในปัญหาของนกัศึกษา  คือ  นกัศึกษามกัไม่มีส่วนร่วมคิดและตอบค าถามอาจารย์
ผูส้อน  หรือไม่มีใครสมคัรใจตอบค าถามในชั้นเรียน  ถึงแมว้่าอาจารยผ์ูส้อนจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาอย่าง
เตม็ท่ี  จากปัญหาและแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาสาเหตุท่ีท าให้นกัศึกษาไม่ตอบ
ค าถามในชั้นเรียน  และปัจจยักระตุน้ท่ีท าใหน้กัศึกษาตอบค าถามในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาซ่ึงจะท าให้อาจารยผ์ูส้อนพฒันาคุณภาพของค าถามและวิธีการถามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
และเพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน  ผูว้ิจยัไดต้ั้งค  าถามของการวิจยัเพื่อน าไปสู่การหา
ค าตอบ  ซ่ึงค าตอบท่ีได้รับจะน าไปพฒันาวิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์แก่ผูเ้รียนต่อไป  ค าถามของการวิจยัในคร้ังน้ี  คือ  การศึกษาเจตคติของนักศึกษาในเร่ืองการตอบ
ค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง   
 การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  คือ  การท่ีผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม  การแกปั้ญหา  การ
ตั้งค  าถาม  และการตอบค าถาม  ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้  (อภิญญา  ทหราวานิช: 2552)  อยา่งไรก็ตามหน่ึงใน
ปัญหาของผูเ้รียน  คือ  ผูเ้รียนไม่มีส่วนร่วมคิดและตอบค าถามผูส้อนในชั้นเรียน  ซ่ึงพบมากในการเรียน
ภาษาต่างประเทศ  จากการศึกษาชั้นเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนจีนในฮ่องกงของ  White  กบั  Lightbown  
(1984: 229), Tsui  (1985: 17-19), และ  Wu  (1991: 13)  อา้งถึงใน  อญัฑิการ์  โรงสะอาด  (2552)  พบวา่  ในชั้น
เรียนส่วนใหญ่ครูผูส้อนจะเป็นผูพู้ดมากกว่า  80%  ส่วนนกัเรียนแทบจะไม่มีใครตอบค าถาม  หรือพูดขอ
ค าอธิบายจากครูผูส้อน  ซ่ึงบรรยากาศในชั้นเรียนดงักล่าวมีความคลา้ยคลึงกบัชั้นเรียนภาษาองักฤษในประเทศ
ไทย  ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้่านักเรียนชาวเอเชียไดรั้บการปลูกฝังวฒันธรรมสองประการ  ไดแ้ก่  ประการแรกคือ  
การฟังผูใ้หญ่  โดยไม่ตอ้งพูดหรือแสดงความคิดเห็น  และความเงียบอาจเป็นการตีความว่าเป็นการให้ความ
เคารพ  ความยอมรับ  หรือการใชค้วามคิดไตร่ตรอง  ประการท่ีสองคือ  การถ่อมตน  ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนส่วนใหญ่
ไม่ตอ้งการตอบค าถามผูส้อนในชั้นเรียน  เน่ืองจากไม่ตอ้งการอวดวา่ตนเองเก่งกวา่ผูเ้รียนคนอ่ืนๆ  และอาจเป็น
เร่ืองของความไม่ตอ้งการเสียหนา้  ถา้ตนตอบค าถามไม่ถูกตอ้ง  (อภิญญา  ทหราวานิช: 2552)  นอกจากน้ีผูเ้รียน
อาจมีความเครียดในการเรียนภาษา  เน่ืองจากตนเองยงัใช้ภาษาไดไ้ม่ดีนกั  จึงท าให้เกิดความกลวัในเร่ืองของ
การส่ือสาร  การทดสอบ  และการถูกประเมินในแง่ลบหากใชภ้าษาผิดพลาด  (Horwitz  และคณะ  1986: 127  
อา้งถึงใน  อญัฑิการ์  โรงสะอาด: 2552)  รวมถึงการท่ีผูส้อนไม่อดทนรอค าตอบจากผูเ้รียน  พยายามถามซ ้ า
หลายคร้ัง  ตอบใหเ้อง  หรือถามผูเ้รียนคนอ่ืนต่อไปทนัที  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการท าลายความภาคภูมิใจและความนบั
ถือตนเองของผูเ้รียน  ท าให้ผูเ้รียนอาจรู้สึกวา่ตนเองลม้เหลวตั้งแต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมพยายาม  (อภิญญา  ทหราวานิช: 
2552)             
 1. วธีิการสอนแบบใช้ค าถาม  (Questioning  Method) 
  วธีิการสอนแบบใชค้  าถามเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียน  และเป็นการส่ือสารแบบ
สองทางระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน  (วรรณดี  พลเยี่ยม, ม.ป.ป.)  การถาม  คือ  การบูรณาการเพื่อพฒันาไปสู่การ
คิดไตร่ตรอง  (Reflective  Thinking)  และโครงสร้างกระบวนการคิด  การถามจึงเป็นกระบวนการหน่ึงของการ
เรียนรู้และการสอน  ซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียนไดไ้ตร่ตรองความเขา้ใจของตน  ก่อใหเ้กิดยทุธศาสตร์การทบทวนและการ
เช่ือมโยงระหวา่งความคิดต่างๆ  ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น  และเกิดความทา้ทาย  (สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ์:  
2542  อา้งถึงในญาณากร  สุทสันมาลี  และสุเนตร  สืบคา้: 2552)   
  ค าถามแต่ละประเภทมีเป้าประสงค์ท่ีแตกต่างกนั  เช่น  (ญาณากร  สุทสันมาลี  และสุเนตร  สืบคา้: 
2552)       
  1) ค าถามแบบปิด - เป็นค าถามท่ีมีค าตอบเดียวและมกัใชก้บัขอ้มูลท่ีเป็นความจ า  ผูส้อนจะใช้ค  าถาม

ประเภทน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูเ้รียนสามารถจดจ าเน้ือหาสาระท่ีส าคญัได ้



 3 

  2) ค าถามแบบเปิด - เป็นค าถามท่ีมีค าตอบได้หลายอย่าง  เพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลท่ีจะน าไปสู่การ
อภิปรายหรือการถามในขั้นต่อไป 
  3) การยอ้นถาม - เป็นค าถามท่ีไม่ตอ้งการค าตอบเฉพาะเจาะจง  มกัใช้เพื่อท าความรู้จกัคุน้เคยกบั
ผูเ้รียนหรือน าเขา้สู่เร่ืองท่ีเป็นเป้าหมาย 
  วธีิการตั้งค  าถาม  (อภิญญา  ทหราวานิช: 2552, ญาณากร  สุทสันมาลี, และสุเนตร  สืบคา้: 2552)     
  1) ค าถามตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่ชดั   
  2) ใชภ้าษาเรียบง่าย  และผูเ้รียนมีความคุน้เคย 
  3) หลีกเล่ียงค าถามท่ีผูเ้รียนสามารถคาดเดาค าตอบได ้ เช่น  จริงหรือไม่จริง  ใช่หรือไม่ใช่ 
  4) ค าถามควรช่วยใหบ้ทเรียนด าเนินไปขา้งหนา้  หรือเป็นตวัเช่ือมจากตอนหน่ึงไปยงัอีกตอนหน่ึง 
  5) ค าถามควรมีทั้งระดบัยากและง่าย  เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมีระดบัสติปัญญาท่ีแตกต่างกนั 
  6) ค าถามควรค านึงถึงประสบการณ์ของผูส้อนและผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั   
  วธีิการถามค าถาม  (อภิญญา  ทหราวานิช: 2552, ญาณากร  สุทสันมาลี, และสุเนตร  สืบคา้: 2552)       
  1) ถามค าถามทั้งชั้นเรียน  เพื่อให้ผูเ้รียนทุกคนเขา้ใจว่าตนเองถูกคาดหวงัให้เป็นผูต้อบค าถามนั้น  
เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการคิดคน้หาค าตอบ 
  2) ใหเ้วลาแก่ผูเ้รียนในการตอบค าถาม  และผูส้อนควรเงียบในขณะท่ีผูเ้รียนก าลงัใชค้วามคิด 
  3) ถามค าถามในลกัษณะท่ีเป็นกนัเอง  เพื่อไม่ใหผู้เ้รียนรู้สึกเครียดหรือกดดนั 
  4) เม่ือผูเ้รียนตอบค าถามถูก  ผูส้อนตอ้งใหก้ารเสริมแรงท่ีเหมาะสม  เช่น  กล่าวชม  ยิม้   
  5) พยายามหลีกเล่ียงการพดูค าตอบหรือค าถามซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง  เพื่อฝึกนิสัยให้ผูเ้รียนมีความสนใจใน
การตั้งใจฟัง 
  6) พยายามฝึกวนิยัใหผู้เ้รียนมีการฟังอยา่งวเิคราะห์ 
  7) หากถามค าถามไปแล้ว  ผูเ้รียนไม่สามารถตอบค าถามได้  ผูส้อนควรเปล่ียนค าถามแต่ต้อง
ครอบคลุมเน้ือหาสาระเดิม 
  ประโยชน์ของค าถาม  (อภิญญา  ทหราวานิช: 2552) 
  1) เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความต่ืนตวัและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากข้ึน 
  2) ช่วยพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน  เช่น  การเช่ือมโยงความรู้เก่าไปยงัความรู้ใหม่  การน า
ความคิดท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช ้
  3) ส่งเสริมการผูเ้รียนรู้จกัตดัสินใจ  กลา้แสดงความคิดเห็น  และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  4) ช่วยสรุปประเด็นส าคญัในขณะท่ีการเรียนการสอนก าลงัด าเนินไป 
  5) ช่วยทบทวนบทเรียน 
  6) ช่วยประเมินผลการเรียนรู้ 



 4 

 2. เจตคติ  (Attitudes) 
  บุญญลกัษม ์ ต านานจิตร  (2552)  กล่าวว่า  เจตคติ  หมายถึง  ความรู้สึกท่ีแสดงออกมาในทางบวก
หรือทางลบ  เช่น  พอใจ  ไม่พอใจ  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  ชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
  ลกัษณะส าคญัของเจตคติ  ไดแ้ก่  (กฤษณา  ศกัด์ิศรี: 2530  อา้งถึงในบุญญลกัษม ์ ต านานจิตร: 2552)   
  1) เจตคติไม่ใช่ส่ิงท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด  แต่เกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของบุคคล 
  2) เจตคติเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได้  ซ่ึงข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อม  สถานการณ์  หรือเหตุการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป  แต่อยา่งไรก็ตามเจตคติไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว   
  3) เจตคติเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมทั้งภายนอกและภายใน  ซ่ึงสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมท่ี
บุคคลนั้นแสดงออกมา 
  4) เจตคติเป็นส่ิงท่ีสลบัซบัซอ้น   
  5) เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ  สามารถถ่ายทอดจากบุคคลหน่ึงไปสู่บุคคลอ่ืนๆ ได ้  
  6) เจตคติมี  2  ทิศทาง  คือ  สนบัสนุนหรือต่อตา้น  และระดบัของเจตคติมีตั้งแต่พอใจอยา่งยิ่ง  ปาน
กลาง  จนถึงไม่พอใจอยา่งยิง่ 
  7) เจตคติอาจเกิดข้ึนมาจากความมีจิตส านึก  หรือจากจิตไร้ส านึกก็ได ้
  8) บุคคลแต่ละคนยอ่มมีเจตคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงแตกต่างกนั  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของบุคคลนั้น 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 อญัฑิการ์  โรงสะอาด  (2544)  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง  การศึกษาเจตคติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ในเร่ืองการตอบค าถามครูผูส้อนในชั้นเรียนภาษาองักฤษ  โดยจุดมุ่งหมายของการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  เพื่อศึกษา
เจตคติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในเร่ืองการตอบค าถามครูผูส้อนในชั้นเรียนภาษาองักฤษ  และศึกษา
สาเหตุท่ีผูเ้รียนไม่ชอบตอบค าถามในชั้นเรียน  รวมถึงศึกษาปัจจยัท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนตอบค าถามในชั้นเรียน
เพิ่มข้ึน  กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา  ไดแ้ก่  นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัระดบัปริญญาตรี  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  3  
ดา้น  คือ  1)  ดา้นความคิดเห็นโดยทัว่ไปเก่ียวกบัตอบค าถามในชั้นเรียนภาษาองักฤษ  2)  ดา้นสาเหตุท่ีผูเ้รียนไม่
ตอบค าถามครูผูส้อนในชั้นเรียนภาษาองักฤษ  และ  3)  ดา้นปัจจยัท่ีช่วยให้นกัเรียนตอบค าถามครูผูส้อนในชั้น
เรียนเพิ่มข้ึน  ผลการศึกษาพบว่า  1)  ดา้นความคิดเห็นโดยทัว่ไปเก่ียวกบัตอบค าถามในชั้นเรียนภาษาองักฤษ  
ผูเ้รียนเห็นวา่ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยแ์ละนกัเรียนมีส่วนท่ีจะเสริมการเรียนรู้ภาษา  ผูเ้รียนชอบค าถามท่ีสนุก
ขบขนัช่วยใหบ้รรยากาศผอ่นคลาย  และชอบค าถามท่ีช่วยแนะแนวขอ้สอบและทบทวนประเด็นส าคญั  2)  ดา้น
สาเหตุท่ีผูเ้รียนไม่ตอบค าถามครูผูส้อนในชั้นเรียนภาษาองักฤษ  เกิดจากเพราะตั้งตวัไม่ทนั  นึกค าศพัทไ์ม่ออก  
และไม่รู้ว่าจะใช้โครงสร้างภาษาแบบใดจึงจะเหมาะสมถูกตอ้ง  รวมทั้งมีอาการประหม่าเม่ือตอ้งตอบค าถาม
ผูส้อน  และ  3)  ด้านปัจจยัท่ีช่วยให้นักเรียนตอบค าถามครูผูส้อนในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน  ผูเ้รียนเสนอแนะว่า  
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อาจารยค์วรมีท่าทีเป็นมิตร  เอาใจใส่ไม่เขม้งวด  และให้ก าลงัใจนกัเรียน  บรรยากาศการเรียนการสอนตอ้งไม่
เครียด  รวมถึงตอ้งการใหมี้เพื่อนช่วยกนัคิด  ท ากิจกรรมกลุ่ม  และตอบพร้อมกนั 
  อภิญญา  ทหราวานิช  (2552)  ไดท้  าการวิจยัเร่ือง  การศึกษาการลดปัญหาการไม่ตอบค าถามอาจารย์
ผูส้อนในชั้นเรียนวชิาการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน  โดยการสร้างความัน่ใจในตนเองใหก้บัผูเ้รียน  โดย
จุดมุ่งหมายของการวจิยัคร้ังน้ี  คือ  เพื่อศึกษาเจตคติของผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการพฒันาประสิทธิภาพใน
การท างานเร่ืองการตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียน   และศึกษาสาเหตุท่ีผูเ้รียนไม่ชอบตอบค าถามในชั้น
เรียน  รวมถึงศึกษาปัจจยัท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนตอบค าถามในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั  ไดแ้ก่  
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน  ตอนเรียน  
A1  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2552  จ  านวน  41  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  แบบสอบถาม
ความคิดเห็น  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  3  ดา้น  คือ  1)  ดา้นความคิดเห็นโดยทัว่ไปเก่ียวกบัตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนใน
ชั้นเรียน  2)  ดา้นสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียน  และ  3)  ดา้นปัจจยักระตุน้ท่ีช่วยให้
นกัศึกษาตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียน  ผลการวิจยัพบวา่  1)  ดา้นความคิดเห็นโดยทัว่ไปเก่ียวกบัตอบ
ค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียน  โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบัการตอบค าถามอาจารย์
ผูส้อนในชั้นเรียนอยู่ในระดบัมาก  ซ่ึงนกัศึกษาชอบค าถามท่ีเป็นการแนะแนวขอ้สอบมากท่ีสุด  และรองลงมา
คือ  นกัศึกษาชอบค าถามท่ีสนุกและท าให้ไม่เครียด  2)  ดา้นสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนใน
ชั้นเรียน  โดยภาพรวมสาเหตุท่ีนักศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง  ซ่ึง
สาเหตุอนัดบัแรก  คือ  ตั้งตวัไม่ทนั  นึกค าตอบไม่ออก  และไม่รู้จะตอบอยา่งไรจึงจะถูกตอ้ง  รองลงมาคือ  มี
อาการต่ืนตระหนกเม่ือตอ้งตอบค าถามอาจารย ์ และ  3)  ดา้นปัจจยักระตุน้ท่ีช่วยให้นกัศึกษาตอบค าถามอาจารย์
ผูส้อนในชั้นเรียน  โดยภาพรวมปัจจยักระตุน้ท่ีช่วยใหน้กัศึกษาตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนอยูใ่นระดบั
มาก  ปัจจยักระตุน้อนัดบัแรก  คือ  บรรยากาศในการเรียนจะตอ้งไม่ตึงเครียด  รองลงมา  คือ  อาจารยค์วรเป็น
มิตร  เอาใจใส่ไม่เขม้งวด  และใหก้ าลงัใจนกัศึกษา 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาเจตคติของนกัศึกษาในเร่ืองการตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในรายวิชา  135-301  
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 2. เพื่อศึกษาสาเหตุท่ีนักศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารย์ผู ้สอนในชั้ นเรียนในรายวิชา  135-301  
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีช่วยให้นกัศึกษาตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนเพิ่มข้ึนในรายวิชา  135-301  
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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ระยะเวลาทีท่ าการวจิัย 
 4  เดือน   
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรเป้าหมาย 
 นกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
ในภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2556  จ  านวน  211  คน    
 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัมีจ านวน  201  คน  ซ่ึงคิดเป็นจ านวนไม่ต ่ากว่าร้อยละ  80  ของจ านวน
ประชากรเป้าหมาย 
 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. แบบสอบถามเจตคติของนักศึกษาในเร่ืองการตอบค าถามอาจารย์ผูส้อนในชั้นเรียนในรายวิชา      
135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ไดแ้ก่ 
  ส่วนท่ี  1   ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ชั้นปีการศึกษา  สถานภาพ
นกัศึกษา  (ภาคปกติหรือค ่า)  สาขาวชิา  และเกรดเฉล่ียสะสม  (GPA)     
  ส่วนท่ี  2   ขอ้มูลเก่ียวกบัเจตคติของนกัศึกษาในเร่ืองการตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนใน
รายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  3  ดา้น  คือ 
  1) ดา้นความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบัการตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในรายวิชา  135-301  
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
  2)   ด้านสาเหตุ ท่ีนักศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารย์ผู ้สอนในชั้ นเ รียนในรายวิชา  135 -301     
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
  3)   ด้านปัจจัยท่ีช่วยให้นักศึกษาตอบค าถามอาจารย์ผู ้สอนในชั้ นเรียนในรายวิชา  135-301  
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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 2. เกณฑใ์นการวดัแบบสอบถาม 
  เกณฑ์การประเมินระดบัเจตคติแบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating  Scale)  โดยเกณฑ์ในการให้
คะแนนแบ่งออกเป็น  5  ระดบั  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด 
    ระดับเจตคติ ระดับคะแนน 
    มากท่ีสุด 5 
    มาก 4 
    ปานกลาง 3 
     นอ้ย 2  
    นอ้ยท่ีสุด 1 
 
  3. เกณฑใ์นการแปลความหมาย 
  เกณฑ์การแปลความหมายระดบัเจตคติ  โดยใชค้่าเฉล่ียของคะแนนเป็นตวัช้ีวดั  โดยก าหนดช่วงใน
การวดัเป็น  5  ระดบั  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546: 162)     
     ระดับเจตคติ ระดับคะแนน 
    มากท่ีสุด 4.51 – 5.00 
    มาก 3.51 – 4.50 
    ปานกลาง 2.51 – 3.50 
     นอ้ย 1.51 – 2.50  
    นอ้ยท่ีสุด 0.01 – 1.50 
 
  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาน้ีในภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2556  โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง
ตามความสะดวก  (กลัยา  วานิชบญัชา, 2550)  ซ่ึงไดแ้ก่  นกัศึกษามหาวทิยาลยัสยาม  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  จ านวน  211  คน    
 2. ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัต่อไปน้ี 
  1) ด าเนินการเรียนการสอนรายวิชา  135-301  ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ  เป็น
ระยะเวลา  10  สัปดาห์   
  2) แจกแบบสอบถามให้แก่นกัศึกษาเพื่อศึกษาเจตคติของนกัศึกษาในเร่ืองการตอบค าถามอาจารย์
ผูส้อนในชั้นเรียนในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  
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  3) ตรวจแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนมา  และคดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพื่อท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลต่อไป 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัน าผลท่ีได้จากการศึกษาเจตคติของนกัศึกษาในเร่ืองการตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนใน
รายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  มาประมวลผลและประเมินหาค่าเฉล่ียทางสถิติ 
 
 สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ 

 1.  แบบแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ   
 2. ค่าเฉล่ีย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบเจตคติของนกัศึกษาในเร่ืองการตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในรายวิชา  135-301  
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 2. เพื่อทราบสาเหตุท่ีนักศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารย์ผู ้สอนในชั้ นเรียนในรายวิชา  135-301  
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 3. เพื่อทราบปัจจยัท่ีช่วยให้นกัศึกษาตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนเพิ่มข้ึนในรายวิชา  135-301  
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 

สรุปผลการวจิัยและอภิปรายผล   
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัออกเป็น  2  ส่วน  ดงัน้ี 
 1. ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง   
  2. ลักษณะข้อมูลเก่ียวกับเจตคติของนักศึกษาในเร่ืองการตอบค าถามอาจารย์ผูส้อนในชั้นเรียนใน
รายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  3  ดา้น  คือ 
  1) ดา้นความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบัการตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในรายวิชา  135-301  
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
  2)   ด้านสาเหตุ ท่ีนักศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารย์ผู ้สอนในชั้ นเ รียนในรายวิชา   135 -301     
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
  3)   ด้านปัจจัยท่ีช่วยให้นักศึกษาตอบค าถามอาจารย์ผู ้สอนในชั้ นเรียนในรายวิชา  135-301  
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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1. ลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ชั้นปีการศึกษา  สถานภาพนกัศึกษา  (ภาคปกติหรือ
ค ่า)  สาขาวชิา  และเกรดเฉล่ียสะสม  (GPA)   
 1.1 เพศ  จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  และรองลงมาเป็นเพศ
ชาย 
  อนัดับที ่ 1 เพศหญิง มีจ านวน  146  คน  คิดเป็นร้อยละ  72.64   
  อนัดับที ่ 2 เพศชาย มีจ านวน  55  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.36   
 
  ตารางที ่ 1.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ 

 
เพศ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
หญิง 146 72.64 
ชาย 55 27.36 
รวม 201 100.00 

 
 1.2 อายุ  จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีอายุโดยเฉล่ียประมาณ  25.27  ปี  โดยอายุนอ้ย
ท่ีสุดคือ  20  ปี  และอายมุากท่ีสุดคือ  32  ปี 
  อนัดับที ่ 1 อาย ุ 20  ปี  มีจ  านวน  83  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.29   
  อนัดับที ่ 2 อาย ุ 21  ปี  มีจ  านวน  65  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.34   
  อนัดับที ่ 3 อาย ุ 22  ปี  มีจ  านวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.93   
  อนัดับที ่ 4 อาย ุ 23  ปี  มีจ  านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.46   
  อนัดับที ่ 5 อาย ุ 24  ปี  มีจ  านวน   4  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.99   
  อนัดับที ่ 6 อาย ุ 25  ปี  มีจ  านวน   3  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.49   
  อนัดับที ่ 7 อาย ุ 26  ปี  มีจ  านวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.50   
     อาย ุ 27  ปี  มีจ  านวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.50   
     อาย ุ 28  ปี  มีจ  านวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.50   
     อาย ุ 30  ปี  มีจ  านวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.50   
     อาย ุ 32  ปี  มีจ  านวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.50   
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  ตารางที ่ 1.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ  (ปี) จ านวน  (คน) ร้อยละ 
20 83 41.29 
21 65 32.34 
22 26 12.93 
23 15 7.46 
24 4 1.99 
25 3 1.49 
26 1 0.50 
27 1 0.50 
28 1 0.50 
30 1 0.50 
32 1 0.50 
รวม 201 100.00 

ค่าเฉล่ีย  (Mean)  =  25.27  ปี 
   
 1.3 ช้ันปีการศึกษา  จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งพบวา่   
  อนัดับที ่ 1 ชั้นปีการศึกษาท่ี  3  มีจ านวน  157  คน  คิดเป็นร้อยละ  78.11   
  อนัดับที ่ 2 ชั้นปีการศึกษาท่ี  4  มีจ านวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.44   
  อนัดับที ่ 3 ต่อเน่ือง  2  ปี  ชั้นปีท่ี  1  มีจ านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.97   
  อนัดับที ่ 4 ปีเกิน  มีจ านวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.98 
  อนัดับที ่ 5 ชั้นปีการศึกษาท่ี  2  มีจ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.50   
     
  ตารางที ่ 1.3  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามช้ันปีการศึกษา 

 
ช้ันปีการศึกษา จ านวน  (คน) ร้อยละ 

2 1 0.50 
3 157 78.11 
4 23 11.44 

ต่อเน่ือง  2  ปี  ชั้นปีท่ี  1 14 6.97 
ปีเกิน 6 2.98 
รวม 201 100.00 
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 1.4  สถานภาพนักศึกษา  (ภาคปกติหรือค ่า)  จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง  พบวา่   
  อนัดับที ่ 1 ภาคปกติ   มีจ านวน  186  คน  คิดเป็นร้อยละ  92.54 
  อนัดับที ่ 2 ภาคค ่า   มีจ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.46 
 
  ตารางที ่ 1.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสถานภาพนักศึกษา 

 
สถานภาพนักศึกษา จ านวน  (คน) ร้อยละ 

ภาคปกติ 186 92.54 
ภาคค ่า  15 7.46 
รวม 201 100.00 

 
 1.5 สาขาวชิา  จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งพบวา่   
  อนัดับที ่ 1 สาขาวชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  มีจ านวน  131  คน  คิดเป็นร้อยละ  65.17   
  อนัดับที ่ 2 สาขาวชิาการบญัชี  มีจ  านวน  67  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.33    
  อนัดับที ่ 3 สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป  มีจ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.00   
  อนัดับที ่ 4 คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวชิาส่ือดิจิตลั  มีจ  านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.50      
    
  ตารางที ่ 1.5  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสาขาวชิา 

 
สาขาวชิา จ านวน  (คน) ร้อยละ 

การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ   131 65.17 
การบญัชี   67 33.33 

การจดัการทัว่ไป   2 1.00 
คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวชิาส่ือดิจิตลั 1 0.50 

รวม 201 100.00 
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 1.6 เกรดเฉลีย่สะสม  (GPA)  จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งพบวา่   
  อนัดับที ่ 1 เกรดเฉล่ียสะสม  2.01 –  2.25  มีจ  านวน  49  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.38 
  อนัดับที ่ 2 เกรดเฉล่ียสะสม  2.26 – 2.50  มีจ  านวน  36  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.91  
  อนัดับที ่ 3 เกรดเฉล่ียสะสม  2.51 – 2.75  มีจ  านวน  34  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.91 
  อนัดับที ่ 4 เกรดเฉล่ียสะสม  1.76 – 2.00  มีจ  านวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  14.93 
  อนัดับที ่ 5 เกรดเฉล่ียสะสม  2.76 – 3.00  มีจ  านวน  17  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.46         
  อนัดับที ่ 6 เกรดเฉล่ียสะสม  3.01 – 3.25  มีจ  านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.97 
  อนัดับที ่ 7    เกรดเฉล่ียสะสม  3.26 – 3.50  มีจ  านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.97 
  อนัดับที ่ 8 เกรดเฉล่ียสะสม  3.51 – 3.75  มีจ  านวน    8  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.98 
  อนัดับที ่ 9 เกรดเฉล่ียสะสม  3.76 – 4.00  มีจ านวน    4  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.99 
  อนัดับที ่ 10 เกรดเฉล่ียสะสม  1.51 – 1.75  มีจ านวน    1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.50 
 
  ตารางที ่ 1.6  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเกรดเฉลีย่สะสม  (GPA) 
 

เกรดเฉลีย่สะสม จ านวน  (คน) ร้อยละ 
1.51 – 1.75 1 0.50 
1.76 – 2.00 30 14.93 
2.01 – 2.25 49 24.38 
2.26 – 2.50 36 17.91 
2.51 – 2.75 34 16.91 
2.76 – 3.00 17 8.46 
3.01 – 3.25 12 5.97 
3.26 – 3.50 10 4.97 
3.51 – 3.75 8 3.98 
3.76 – 4.00 4 1.99 

รวม 201 100.00 
ค่าเฉล่ีย  (Mean)  GPA  =  2.51   
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2. ลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับเจตคติของนักศึกษาในเร่ืองการตอบค าถามอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียนในรายวิชา    
135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  3  ดา้น  คือ 
 1) ด้านความคิดเห็นทั่วไปเก่ียวกับการตอบค าถามอาจารย์ผู ้สอนในชั้ นเรียนในรายวิชา  135-301   
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 
ตารางที ่ 2.1 แสดงความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการตอบค าถามอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียนในรายวิชา  135-301   

ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 
 

รายการ 
ระดบัเจตคติ 

N x  S.D. 5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

1.   ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษามีส่วนท่ีจะเสริมการตอบ 
      ค  าถาม 

79 
(39.30%) 

105 
(52.24%) 

17 
(8.46%) 

0 
 

0 
 

201 4.31 0.62 

2.   อาจารยต์ั้งค  าถามอยา่งสม ่าเสมอจะช่วยใหก้ารเรียนการสอน 
      ไดผ้ลดี 

91 
(45.28%) 

103 
(51.24%) 

7 
(3.48%) 

0 0 
201 4.42 0.56 

3.   อาจารยต์ั้งค  าถามใหน้กัเรียนคิดและตอบบ่อยๆ จะช่วยใหก้ารเรียน 
      การสอนน่าสนใจ 

82 
(40.80%) 

104 
(51.74%) 

15 
(7.46%) 

0 0 
201 4.33 0.61 

4.   อาจารยค์วรเนน้การบรรยายมากกวา่การถามค าถาม 13 
(6.47%) 

70 
(34.82%) 

102 
(50.75%) 

15 
(7.46%) 

1 
(0.50%) 

201 3.39 0.74 

5.   นกัศึกษาตอ้งการเป็นฝ่ายถามอาจารยม์ากกวา่เป็นฝ่ายถกูถาม 13 
(6.47%) 

40 
(19.90%) 

101 
(50.25%) 

38 
(18.90%) 

9 
(4.48%) 

201 3.05 0.91 

6.   นกัศึกษาชอบค าถามท่ีน าเขา้สู่บทเรียน 42 
(20.90%) 

96 
(47.76%) 

60 
(29.85%) 

3 
(1.49%) 

0 
201 3.88 0.74 

7.   นกัศึกษาชอบค าถามท่ีสนุกและไม่ท าใหรู้้สึกเครียด 106 
(52.74%) 

71 
(35.32%) 

21 
(10.45%) 

3 
(1.49%) 

0 
201 4.39 0.73 

8.   นกัศึกษาชอบค าถามท่ีตรวจสอบความเขา้ใจ 73 
(36.32%) 

101 
(50.25%) 

27 
(13.43%) 

0 0 
201 4.23 0.67 

9.   นกัศึกษาชอบค าถามท่ีทบทวนประเดน็ส าคญั 97 
(48.26%) 

82 
(40.80%) 

22 
(10.94%) 

0 0 
201 4.37 0.67 

10. นกัศึกษาชอบค าถามท่ีเป็นการแนะแนวขอ้สอบ 145 
(72.14%) 

49 
(24.38%) 

7 
(3.48%) 

0 0 
201 4.69 0.53 

ค่าเฉลีย่เจตคตขิองนักศึกษาในด้านความคดิเห็นทั่วไปเกี่ยวกบัการตอบค าถามอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียน 
ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 

4.11  
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ตารางที ่ 2.1.1   แสดงความคิดเห็นทัว่ไปเกีย่วกบัการตอบค าถามอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียนในรายวิชา  135-301   
ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ  เรียงล าดับค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 

 
ล าดับ รายการ x  S.D. ระดับเจตคต ิ

1 นกัศึกษาชอบค าถามท่ีเป็นการแนะแนวขอ้สอบ 4.69 0.53 มากท่ีสุด 
2 อาจารยต์ั้งค  าถามอยา่งสม ่าเสมอจะช่วยใหก้ารเรียนการสอนไดผ้ลดี 4.42 0.56 มาก 
3 นกัศึกษาชอบค าถามท่ีสนุกและไม่ท าใหรู้้สึกเครียด 4.39 0.73 มาก 
4 นกัศึกษาชอบค าถามท่ีทบทวนประเด็นส าคญั 4.37 0.67 มาก 
5 อาจารยต์ั้งค  าถามใหน้กัเรียนคิดและตอบบ่อยๆ จะช่วยใหก้ารเรียนการสอน

น่าสนใจ 
4.33 0.61 มาก 

6 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษามีส่วนท่ีจะเสริมการตอบค าถาม 4.31 0.62 มาก 
7 นกัศึกษาชอบค าถามท่ีตรวจสอบความเขา้ใจ 4.23 0.67 มาก 
8 นกัศึกษาชอบค าถามท่ีน าเขา้สู่บทเรียน 3.88 0.74 มาก 
9 อาจารยค์วรเนน้การบรรยายมากกวา่การถามค าถาม 3.39 0.74 ปานกลาง 

10 นกัศึกษาตอ้งการเป็นฝ่ายถามอาจารยม์ากกวา่เป็นฝ่ายถูกถาม 3.05 0.91 ปานกลาง 
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  2)   ด้านสาเหตุ ท่ีนักศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารย์ผู ้สอนในชั้ นเ รียนในรายวิชา   135 -301     
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 
ตารางที ่ 2.2 แสดงสาเหตุที่ นักศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียนในรายวิชา  135-301    

ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 
 

รายการ 
ระดบัเจตคติ 

N x  S.D. 5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

1.   นกัศึกษาตั้งตวัไม่ทนั  นึกค าตอบไม่ออก  และไม่รู้วา่จะใชภ้าษา 
      อยา่งไรจึงจะถกูตอ้ง 

35 
(17.41%) 

90 
(44.78%) 

66 
(32.83%) 

9 
(4.48%) 

1 
(0.50%) 

201 3.74 0.81 

2.   นกัศึกษามีอาการประหม่า / ต่ืนตระหนกเม่ือตอ้งตอบค าถาม 
      อาจารย ์

38 
(18.90%) 

80 
(39.80%) 

61 
(30.35%) 

18 
(8.96%) 

4 
(1.99%) 

201 3.65 0.95 

3.   นกัศึกษาคิดวา่ตนเองขาดความรู้ในเน้ือหาท่ีอาจารยถ์าม 14 
(6.97%) 

69 
(34.33%) 

91 
(45.27%) 

26 
(12.93%) 

1 
(0.50%) 

201 3.34 0.81 

4.   นกัศึกษารู้ค าตอบแต่รู้สึกไม่มัน่ใจท่ีจะตอบออกมา 25 
(12.44%) 

83 
(41.29%) 

74 
(36.82%) 

16 
(7.96%) 

3 
(1.49%) 

201 3.55 0.86 

5.   นกัศึกษากลวัวา่ค าตอบจะไม่ถกูใจหรือไม่ตรงใจอาจารย ์ 36 
(17.91%) 

70 
(34.83%) 

57 
(28.36%) 

28 
(13.93%) 

10 
(4.97%) 

201 3.47 1.09 

6.   นกัศึกษาชอบการเรียนแบบฟังและคิดมากกวา่การตอบค าถาม 32 
(15.92%) 

60 
(29.85%) 

81 
(40.30%) 

23 
(11.44%) 

5 
(2.49%) 

201 3.45 0.97 

7.   นกัศึกษามีความกงัวลส่วนตวัท าใหไ้ม่มีสมาธิในการเรียน 10 
(4.97%) 

34 
(16.92%) 

82 
(40.80%) 

49 
(24.38%) 

26 
(12.93%) 

201 2.77 1.04 

8.   นกัศึกษามีปัญหาดา้นการอ่านและการออกเสียงภาษาองักฤษ 30 
(14.93%) 

56 
(27.86%) 

81 
(40.30%) 

28 
(13.93%) 

6 
(2.98%) 

201 3.39 0.99 

9.   นกัศึกษาไม่ตอ้งการเป็นจุดสนใจและ/หรือกลวัเพือ่นมองวา่ชอบ 
      โออ้วด 

21 
(10.45%) 

64 
(31.84%) 

85 
(42.29%) 

23 
(11.44%) 

8 
(3.98%) 

201 3.33 0.95 

10. นกัศึกษากลวัเสียหนา้หรือถกูมองวา่โง่ถา้ตอบค าถามผดิ 22 
(10.94%) 

44 
(21.89%) 

76 
(37.81%) 

41 
(20.40%) 

18 
(8.96%) 

201 3.05 1.10 

11. นกัศึกษาคิดวา่มีเพือ่นบางคนชอบผกูขาดในการตอบค าถาม   
      จึงไม่จ าเป็นตอ้งตอบค าถามกไ็ด ้

7 
(3.48%) 

28 
(13.93%) 

103 
(51.24%) 

50 
(24.88%) 

13 
(6.47%) 

201 2.83 0.87 

12. นกัศึกษาเคยมีประสบการณ์ในการตอบค าถามท่ีไม่ดีมาก่อน  เช่น   
      อาจารยใ์ชค้  าพดูหรือกริยาท่าทางท่ีท าใหรู้้สึกสูญเสียความมัน่ใจ   
      จึงท าใหไ้ม่อยากตอบค าถาม 

11 
(5.47%) 

45 
(22.39%) 

58 
(28.86%) 

58 
(28.86%) 

29 
(14.42%) 

 
201 

 
2.76 

 
1.12 

ค่าเฉลีย่เจตคตขิองนักศึกษาในด้านสาเหตุทีนั่กศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียน 
ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 

3.28  



 16 

ตารางที ่ 2.2.1   แสดงสาเหตุที่นักศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียนในรายวิชา  135-301    
ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ  เรียงล าดับค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 

 
ล าดับ รายการ x  S.D. ระดับเจตคต ิ

1 นกัศึกษาตั้งตวัไม่ทนั  นึกค าตอบไม่ออก  และไม่รู้วา่จะใชภ้าษาอยา่งไรจึง
จะถูกตอ้ง 

3.74 0.81 มาก 

2 นกัศึกษามีอาการประหม่า / ต่ืนตระหนกเม่ือตอ้งตอบค าถามอาจารย ์ 3.65 0.95 มาก 
3 นกัศึกษารู้ค าตอบแต่รู้สึกไม่มัน่ใจท่ีจะตอบออกมา 3.55 0.86 มาก 
4 นกัศึกษากลวัวา่ค าตอบจะไม่ถูกใจหรือไม่ตรงใจอาจารย ์ 3.47 1.09 ปานกลาง 
5 นกัศึกษาชอบการเรียนแบบฟังและคิดมากกวา่การตอบค าถาม 3.45 0.97 ปานกลาง 
6 นกัศึกษามีปัญหาดา้นการอ่านและการออกเสียงภาษาองักฤษ 3.39 0.99 ปานกลาง 
7 นกัศึกษาคิดวา่ตนเองขาดความรู้ในเน้ือหาท่ีอาจารยถ์าม 3.34 0.81 ปานกลาง 
8 นกัศึกษาไม่ตอ้งการเป็นจุดสนใจและ/หรือกลวัเพื่อนมองวา่ชอบโออ้วด 3.33 0.95 ปานกลาง 
9 นกัศึกษากลวัเสียหนา้หรือถูกมองวา่โง่ถา้ตอบค าถามผดิ 3.05 1.10 ปานกลาง 

10 นกัศึกษาคิดวา่มีเพื่อนบางคนชอบผกูขาดในการตอบค าถามจึงไม่จ  าเป็นตอ้ง
ตอบค าถามก็ได ้

2.83 0.87 ปานกลาง 

11 นกัศึกษามีความกงัวลส่วนตวัท าใหไ้ม่มีสมาธิในการเรียน 2.77 1.04 ปานกลาง 
12 นกัศึกษาเคยมีประสบการณ์ในการตอบค าถามท่ีไม่ดีมาก่อน  เช่น  อาจารย์

ใชค้  าพดูหรือกริยาท่าทางท่ีท าใหรู้้สึกสูญเสียความมัน่ใจ  จึงท าใหไ้ม่อยาก
ตอบค าถาม 

2.76 1.12 ปานกลาง 
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  3)   ด้านปัจจัยท่ีช่วยให้นักศึกษาตอบค าถามอาจารย์ผู ้สอนในชั้ นเรียนในรายวิชา  135-301  
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 
ตารางที ่ 2.3 แสดงปัจจัยที่ช่วยให้นักศึกษาตอบค าถามอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียนในรายวิชา  135-301  

ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 
 

รายการ 
ระดบัเจตคติ 

N x  S.D. 5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

1.  อาจารยมี์ท่าทีเป็นมิตร  เอาใจใส่  และใหก้ าลงัใจนกัศึกษา 137 
(68.16%) 

64 
(31.84%) 

0 0 0 
201 4.68 0.46 

2.  อาจารยเ์ขา้ใจและคอยช่วยเหลือนกัศึกษา 122 
(60.70%) 

79 
(39.30%) 

0 0 0 
201 4.61 0.49 

3.  อาจารยเ์ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาถามค าถามทั้งในและนอกชั้นเรียน 121 
(60.20%) 

80 
(39.80%) 

0 0 0 
201 4.60 0.49 

4.  อาจารยใ์หค้ะแนนหรือกล่าวชมเชยนกัศึกษาท่ีตอบค าถาม 62 
(30.84%) 

112 
(55.73%) 

27 
(13.43%) 

0 0 
201 4.17 0.64 

5.   อาจารยถ์ามค าถามไม่ยากหรือซบัซอ้นเกินไป 49 
(24.38%) 

105 
(52.23%) 

45 
(22.39%) 

2 
(1.00%) 

0 
201 4.00 0.71 

6.   อาจารยใ์หเ้วลานกัศึกษาในการคิดค าตอบอยา่งเพยีงพอ 66 
(32.83%) 

107 
(53.24%) 

28 
(13.93%) 

0 0 
201 4.19 0.66 

7.   อาจารยอ์ธิบายถา้นกัศึกษาตอบค าถามไม่ไดห้รือไม่ถกูตอ้ง 121 
(60.20%) 

80 
(39.80%) 

0 0 0 
201 4.60 0.49 

8.   อาจารยใ์หแ้นวค าตอบและแนวความคิด 116 
(57.71%) 

85 
(42.29%) 

0 0 0 
201 4.58 0.49 

9.   อาจารยใ์หค้วามส าคญักบันกัศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั 106 
(52.74%) 

95 
(47.26%) 

0 0 0 
201 4.53 0.50 

10. บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่ตึงเครียด 78 
(38.80%) 

97 
(48.26%) 

26 
(12.94%) 

0 0 
201 4.26 0.67 

11. นกัศึกษาเขา้ใจค าถามและฟังค าถามไดท้นั   58 
(28.85%) 

94 
(46.77%) 

47 
(23.38%) 

2 
(1.00%) 

0 
201 4.03 0.75 

12. นกัศึกษามีเพือ่นสนิทเรียนอยูด่ว้ยกนั 101 
(50.25%) 

60 
(29.85%) 

18 
(8.96%) 

12 
(5.97%) 

10 
(4.97%) 

201 4.14 1.12 

ค่าเฉลีย่เจตคตขิองนักศึกษาในด้านปัจจยัทีช่่วยให้นักศึกษาตอบค าถามอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียน 
ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 

4.37  
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ตารางที ่ 2.3.1   แสดงสาเหตุที่นักศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียนในรายวิชา  135-301    
ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ  เรียงล าดับค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 

 
ล าดับ รายการ x  S.D. ระดับเจตคต ิ

1 อาจารยมี์ท่าทีเป็นมิตร  เอาใจใส่  และใหก้ าลงัใจนกัศึกษา 4.68 0.46 มากท่ีสุด 
2 อาจารยเ์ขา้ใจและคอยช่วยเหลือนกัศึกษา 4.61 0.49 มากท่ีสุด 
3 อาจารยเ์ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาถามค าถามทั้งในและนอกชั้นเรียน 4.60 0.49 มากท่ีสุด 
 อาจารยอ์ธิบายถา้นกัศึกษาตอบค าถามไม่ไดห้รือไม่ถูกตอ้ง 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

4 อาจารยใ์หแ้นวค าตอบและแนวความคิด 4.58 0.49 มากท่ีสุด 
5 อาจารยใ์หค้วามส าคญักบันกัศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั 4.53 0.50 มากท่ีสุด 
6 บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่ตึงเครียด 4.26 0.64 มาก 
7 อาจารยใ์หเ้วลานกัศึกษาในการคิดค าตอบอยา่งเพียงพอ 4.19 0.66 มาก 
8 อาจารยใ์หค้ะแนนหรือกล่าวชมเชยนกัศึกษาท่ีตอบค าถาม 4.17 0.64 มาก 
9 นกัศึกษามีเพื่อนสนิทเรียนอยูด่ว้ยกนั 4.14 1.12 มาก 

10 นกัศึกษาเขา้ใจค าถามและฟังค าถามไดท้นั   4.03 0.75 มาก 
11 อาจารยถ์ามค าถามไม่ยากหรือซบัซอ้นเกินไป 4.00 0.71 มาก 
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อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัอภิปรายผลการวจิยัไวเ้ป็น  2  ส่วน  ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  จากการศึกษาพบวา่   
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน  146  คน  คิดเป็นร้อยละ  72.64  และเพศชายมีจ านวน  55  
คน  คิดเป็นร้อยละ  27.36 
 กลุ่มตวัอย่างมีอายุระหว่าง  20-32  ปี  อายุโดยเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง  คือ  25.27  ปี  โดยกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีอาย ุ 20  ปี  มีจ  านวน  83  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.29  
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี  3  มีจ  านวน  157  คน  คิดเป็นร้อยละ  78.11  ซ่ึงเป็น
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศมีจ านวน  131  คน  คิดเป็นร้อยละ  65.17  
โดยนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศลงทะเบียนเรียนรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษทาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ  เน่ืองจากเป็นวิชาเอกบงัคบั  ส่วนนกัศึกษาในสาขาวิชาการบญัชี  สาขาวิชาการจดัการ
ทัว่ไป  และนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  สาขาส่ือดิจิตลั  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดงักล่าว  เน่ืองจากเป็นวิชาเลือก
เสรี           
 เกรดเฉล่ียสะสม  (GPA)  โดยเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง  คือ  2.51  โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ีย
สะสมอยูใ่นช่วง  2.01 – 2.25  มีจ  านวน  49  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.38  โดยเกรดเฉล่ียต ่าสุดคือ  1.70  และเกรด
เฉล่ียสูงสุด  คือ  3.98       
  
 ส่วนท่ี  2  เจตคติของนักศึกษาในเร่ืองการตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในรายวิชา  135-301  
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ  ทั้ง  3  ดา้น  คือ  1) ด้านความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบัการตอบค าถาม
อาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  2) ดา้นสาเหตุท่ีนกัศึกษา
ไม่ตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  และ  3) 
ดา้นปัจจยัท่ีช่วยให้นกัศึกษาตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 
 2.1 ด้านความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกับการตอบค าถามอาจารย์ผูส้อนในชั้นเรียนในรายวิชา  135-301   
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ   
   จากการศึกษาพบวา่  โดยภาพรวมเจตคติของนกัศึกษาในเร่ืองการตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้น
เรียนในรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ  ดา้นความคิดเห็นทัว่ไป  อยู่ในระดบัมาก      
( x  = 4.11)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบัการตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในระดบั
มากท่ีสุด  ไดแ้ก่  นกัศึกษาชอบค าถามท่ีเป็นการแนะแนวขอ้สอบ  ( x  = 4.69)  ความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบัการ
ตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในระดบัมาก  ไดแ้ก่  อาจารยต์ั้งค  าถามอย่างสม ่าเสมอจะช่วยให้การเรียนการสอน
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ไดผ้ลดี  ( x  = 4.42)  นกัศึกษาชอบค าถามท่ีสนุกและไม่ท าให้รู้สึกเครียด  ( x  = 4.39)  นกัศึกษาชอบค าถามท่ี
ทบทวนประเด็นส าคญั  ( x  = 4.37)  อาจารยต์ั้งค  าถามให้นกัเรียนคิดและตอบบ่อยๆ จะช่วยให้การเรียนการ
สอนน่าสนใจ  ( x  = 4.33)  ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยแ์ละนักศึกษามีส่วนท่ีจะเสริมการตอบค าถาม                 
( x  = 4.31)  นกัศึกษาชอบค าถามท่ีตรวจสอบความเขา้ใจ  ( x  = 4.23)  และนกัศึกษาชอบค าถามท่ีน าเขา้สู่
บทเรียน  ( x  = 3.88)  ความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบัการตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในระดบัปานกลาง  ไดแ้ก่  
อาจารยค์วรเนน้การบรรยายมากกวา่การถามค าถาม  ( x  = 3.39)  และนกัศึกษาตอ้งการเป็นฝ่ายถามอาจารย์
มากกวา่เป็นฝ่ายถูกถาม  ( x  = 3.39)  แสดงให้เห็นวา่  นกัศึกษาส่วนใหญ่ตระหนกัดีวา่การถามและการตอบ
ค าถามในชั้นเรียนเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้มากกวา่การฟังการบรรยายเพียงอยา่งเดียว  และ
ท าให้การเรียนการสอนน่าสนใจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Swain  (1985)  ไดก้ล่าวว่า  เม่ือนกัเรียนตอบค าถามของ
ผูส้อนหรือของเพื่อนร่วมชั้นเรียนและแสดงความคิดเห็น  นักเรียนก าลงัเขา้สู่กระบวนการท าความเขา้ใจกบั
ขอ้มูลป้อนเขา้  (Comprehensible  Input)  เพื่อสร้างผลผลิตเพื่อให้ผูอ่ื้นเขา้ใจตนเอง  (Comprehensible  Output)  
โดยค าถามควรเป็นการแนะแนวขอ้สอบมากท่ีสุด  รองลงมาควรเป็นค าถามท่ีสนุกและไม่ท าให้รู้สึกเครียด  
ค าถามท่ีทบทวนประเด็นส าคญั  ค าถามท่ีตรวจสอบความเขา้ใจ  และค าถามท่ีน าเขา้สู่บทเรียน  ตามล าดบั   
 2.2 ดา้นสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ   
   จากการศึกษาพบวา่  โดยภาพรวมเจตคติของนกัศึกษาในเร่ืองการตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้น
เรียนในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  ดา้นสาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารย์
ผูส้อนในชั้นเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x  = 3.28)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  สาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่ตอบ
ค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในระดบัมาก  ไดแ้ก่  นกัศึกษาตั้งตวัไม่ทนั  นึกค าตอบไม่ออก  และไม่รู้วา่จะ
ใชภ้าษาอยา่งไรจึงจะถูกตอ้ง  ( x  = 3.74)  นกัศึกษามีอาการประหม่า / ต่ืนตระหนกเม่ือตอ้งตอบค าถามอาจารย์  
( x  = 3.65)  และนกัศึกษารู้ค าตอบแต่รู้สึกไม่มัน่ใจท่ีจะตอบออกมา  ( x  = 3.55)  สาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่ตอบ
ค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในระดบัปานกลาง  ไดแ้ก่  นกัศึกษากลวัวา่ค าตอบจะไม่ถูกใจหรือไม่ตรงใจ
อาจารย ์ ( x  = 3.47)  นกัศึกษาชอบการเรียนแบบฟังและคิดมากกวา่การตอบค าถาม  ( x  = 3.45)  นกัศึกษามี
ปัญหาดา้นการอ่านและการออกเสียงภาษาองักฤษ    ( x  = 3.39)  นกัศึกษาคิดวา่ตนเองขาดความรู้ในเน้ือหาท่ี
อาจารยถ์าม  ( x  = 3.34)  นกัศึกษาไม่ตอ้งการเป็นจุดสนใจและ/หรือกลวัเพื่อนมองวา่ชอบโออ้วด  ( x  = 3.33)  
นกัศึกษากลวัเสียหนา้หรือถูกมองวา่โง่ถา้ตอบค าถามผดิ  ( x  = 3.05)  นกัศึกษาคิดวา่มีเพื่อนบางคนชอบผกูขาด
ในการตอบค าถามจึงไม่จ  าเป็นตอ้งตอบค าถามก็ได ้ ( x  = 2.83)  นกัศึกษามีความกงัวลส่วนตวัท าให้ไม่มีสมาธิ
ในการเรียน  ( x  = 2.77)  และนกัศึกษาเคยมีประสบการณ์ในการตอบค าถามท่ีไม่ดีมาก่อน  เช่น  อาจารยใ์ช้
ค  าพดูหรือกริยาท่าทางท่ีท าให้รู้สึกสูญเสียความมัน่ใจ  จึงท าให้ไม่อยากตอบค าถาม  ( x  = 2.76)  แสดงให้เห็น
วา่  นกัศึกษาส่วนใหญ่อาจจะประเมินความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษของตนเองไม่สูงมากนกั  ท าให้การ
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ตอบค าถามในชั้นเรียนซ่ึงเป็นการส่ือสารท่ีตอ้งตอบให้ไดท้นัทีและถูกตอ้ง  เป็นส่ิงท่ีท าให้นกัศึกษามีอาการ
ประหม่า  ต่ืนตระหนก  และไม่มัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษ  อยา่งไรก็ตามนกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นวา่  การเป็น
จุดสนใจหรือการถูกมองวา่โออ้วดเวลาตอบค าถามในชั้นเรียน  ความกลวัเสียหนา้เม่ือเวลาตอบค าถามผิด  และ
ความกงัวลส่วนตวัซ่ึงอาจส่งผลต่อสมาธิในการเรียน  เป็นสาเหตุท่ีท าให้นกัศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อน
ในชั้นเรียนในระดบัปานกลาง  
 2.3   ดา้นปัจจยัท่ีช่วยใหน้กัศึกษาตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษ
ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ   
  จากการศึกษาพบว่า  โดยภาพรวมเจตคติของนกัศึกษาในเร่ืองการตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้น
เรียนในรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ  ด้านปัจจยัท่ีช่วยให้นกัศึกษาตอบค าถาม
อาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนอยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 4.37)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ปัจจยัท่ีช่วยให้นกัศึกษา
ตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในระดบัมากท่ีสุด  ได้แก่  อาจารย์มีท่าทีเป็นมิตร  เอาใจใส่  และให้
ก าลงัใจนกัศึกษา  ( x  = 4.68)  อาจารยเ์ขา้ใจและคอยช่วยเหลือนกัศึกษา  ( x  = 4.61)  อาจารยเ์ปิดโอกาสให้
นกัศึกษาถามค าถามทั้งในและนอกชั้นเรียน  และอาจารยอ์ธิบายถา้นกัศึกษาตอบค าถามไม่ไดห้รือไม่ถูกตอ้ง  มี
ระดบัค่าเฉล่ียเท่ากนั  ( x  = 4.60)  อาจารยใ์ห้แนวค าตอบและแนวความคิด  ( x  = 4.58)  และอาจารยใ์ห้
ความส าคญักบันกัศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั  ( x  = 4.53)  ปัจจยัท่ีช่วยให้นกัศึกษาตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้น
เรียนในระดบัมาก  ไดแ้ก่  บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่ตึงเครียด  ( x  = 4.26)  อาจารยใ์ห้เวลานกัศึกษาใน
การคิดค าตอบอย่างเพียงพอ  ( x  = 4.19)  อาจารยใ์ห้คะแนนหรือกล่าวชมเชยนักศึกษาท่ีตอบค าถาม                   
( x  = 4.17)  นกัศึกษามีเพื่อนสนิทเรียนอยูด่ว้ยกนั  ( x  = 4.14)  นกัศึกษาเขา้ใจค าถามและฟังค าถามไดท้นั          
( x  = 4.03)  และอาจารยถ์ามค าถามไม่ยากหรือซบัซ้อนเกินไป  ( x  = 4.00)  แสดงให้เห็นวา่  นกัศึกษาส่วน
ใหญ่มีเจตคติท่ีดีต่ออาจารย์ผูส้อน  และเห็นว่าอาจารยผ์ูส้อนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีช่วยให้นักศึกษาตอบ
ค าถามในชั้นเรียน  การท่ีอาจารยมี์ท่าทีเป็นมิตร  เอาใจใส่  ให้ก าลงัใจ  และคอยช่วยเหลือนกัศึกษา  เป็นการ
เสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน  ท าให้ช่วยลดความกงัวลของนกัศึกษา  และช่วยลดความตึง
เครียดของบรรยากาศในการเรียนการสอน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอญัฑิการ์  โรงสะอาด  (2552)  ท่ีศึกษา
เร่ือง  การศึกษาเจตคติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเร่ือง  การตอบค าถามครูผู ้สอนในชั้นเรียน
ภาษาองักฤษ   
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
 จากผลการศึกษา  พบวา่  สาเหตุส าคญัท่ีท าใหน้กัศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียน  ไดแ้ก่   
 1. นกัศึกษาตั้งตวัไม่ทนั  นึกค าตอบไม่ออก  และไม่รู้วา่จะใชภ้าษาอยา่งไรจึงจะถูกตอ้ง  ดงันั้นผูส้อน
จึงควรช่วยผูเ้รียนได้พฒันาทกัษะทางภาษาเพิ่มข้ึนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น  การอ่านและฟังข่าวภาษาองักฤษ  
การศึกษาจากอินเตอร์เน็ต  การเล่นเกมส์ภาษาองักฤษ  เป็นตน้  โดยหวงัวา่เม่ือผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะทางภาษา
เพิ่มข้ึนแลว้  จะท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ดา้นค าศพัท ์ ไวยกรณ์  และการใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมัน่ใจมากข้ึน     
 2. นกัศึกษามีอาการประหม่า / ต่ืนตระหนกเม่ือตอ้งตอบค าถามอาจารย์  และนกัศึกษารู้ค าตอบแต่รู้สึก
ไม่มัน่ใจท่ีจะตอบออกมา  ดงันั้นผูส้อนจึงควรช้ีแนะแนวทางและฝึกหดัให้ผูเ้รียนพยายามมีทศันคติเชิงบวกต่อ
ตนเอง  พยายามสร้างความมัน่ใจในตนเอง  และมีความนบัถือตนเอง  
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการสัมภาษณ์นักศึกษาหรือให้นักศึกษาเขียนบันทึกข้อมูลส่วนตัว  
(Diary)  เพื่อบรรยายถึงความรู้สึก  อารมณ์  และความเครียดในการเรียนภาษาองักฤษ  โดยน าขอ้มูลดงักล่าวมา
วเิคราะห์เพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างการตอบค าถามของนกัศึกษาและแกไ้ขปัญหาการไม่ตอบค าถามของ
นกัศึกษาในชั้นเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   
 2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงวิธีการเรียนการสอนแบบเนน้ให้ผูเ้รียนตั้งค  าถามและมีการ
วดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนจากการใชว้ธีิการดงักล่าว 
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ค าช้ีแจง: 1. แบบสอบถามนีม้ีทั้งหมด  4  หน้า   
  2. แบบสอบถามนีป้ระกอบด้วยค าถาม  2  ส่วน  ได้แก่ 
   1) ส่วนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 
 2) ส่วนที ่ 2  เจตคติของนักศึกษาในเร่ืองการตอบค าถามอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียน 
 ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 
 3. กรุณากรอกข้อมูลในแบบสอบถามนีใ้ห้ครบทุกข้อ 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 

 
ค าช้ีแจง: ให้นักศึกษากรอกข้อมูลต่อไปนีใ้ห้ครบถ้วน 
 
1. เพศ     หญิง         ชาย 

2. อาย ุ........................... ปี  

3. ชั้นปี     1        ต่อเน่ือง  2  ปี  ชั้นปีท่ี  1  

      2        ต่อเน่ือง  2  ปี  ชั้นปีท่ี  2   

      3       อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................... 

     4  

4. สถานภาพนกัศึกษา  ภาคปกติ       ภาคค ่า 

5 สาขาวชิา      การบญัชี      การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 

      การเงินและการธนาคาร     ยงัไม่ไดเ้ลือกสาขา 

      การตลาด        อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................... 

        การจดัการทัว่ไป     

6. เกรดเฉล่ียสะสม ...........................   
 

หนา้ท่ี  2 / ส่วนท่ี  2 

แบบสอบถามเจตคติของนักศึกษาในเร่ืองการตอบค าถามอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียน 
ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 

1 
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ส่วนที ่2 
เจตคติของนักศึกษาในเร่ืองการตอบค าถามอาจารย์ผู้สอนในช้ันเรียน 

ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 
 

ค าช้ีแจง: ท าเคร่ืองหมาย    ในช่องที่ตรงกบัระดับเจตคติของนักศึกษามากทีสุ่ด  (กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ) 
      1 หมายถึง น้อยทีสุ่ด 
       2 หมายถึง น้อย 
       3 หมายถึง ปานกลาง 
       4 หมายถึง มาก 
        5 หมายถึง มากทีสุ่ด 
 

ดา้นท่ี  1 
ความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบัการตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 

รายการ 

ระดบัเจตคต ิ
5 4 3 2 1 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

1.   ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษามีส่วนท่ีจะเสริมการตอบค าถาม      
2.   อาจารยต์ั้งค  าถามอยา่งสม ่าเสมอจะช่วยใหก้ารเรียนการสอนไดผ้ลดี      
3.   อาจารยต์ั้งค  าถามใหน้กัเรียนคิดและตอบบ่อยๆ จะช่วยใหก้ารเรียนการสอนน่าสนใจ      
4.   อาจารยค์วรเนน้การบรรยายมากกวา่การถามค าถาม      
5.   นกัศึกษาตอ้งการเป็นฝ่ายถามอาจารยม์ากกวา่เป็นฝ่ายถูกถาม      
6.   นกัศึกษาชอบค าถามท่ีน าเขา้สู่บทเรียน      
7.   นกัศึกษาชอบค าถามท่ีสนุกและไม่ท าใหรู้้สึกเครียด      
8.   นกัศึกษาชอบค าถามท่ีตรวจสอบความเขา้ใจ      
9.   นกัศึกษาชอบค าถามท่ีทบทวนประเด็นส าคญั      
10. นกัศึกษาชอบค าถามท่ีเป็นการแนะแนวขอ้สอบ      
 
 
 

หนา้ท่ี  3 / ดา้นท่ี  2 

2 
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ดา้นท่ี  2 
สาเหตุท่ีนกัศึกษาไม่ตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 

รายการ 

ระดบัเจตคต ิ
5 4 3 2 1 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

1.   นกัศึกษาตั้งตวัไม่ทนั  นึกค าตอบไม่ออก  และไม่รู้วา่จะใชภ้าษาอยา่งไรจึงจะถูกตอ้ง      
2.   นกัศึกษามีอาการประหม่า / ต่ืนตระหนกเม่ือตอ้งตอบค าถามอาจารย ์      
3.   นกัศึกษาคิดวา่ตนเองขาดความรู้ในเน้ือหาท่ีอาจารยถ์าม      
4.   นกัศึกษารู้ค าตอบแต่รู้สึกไม่มัน่ใจท่ีจะตอบออกมา      
5.   นกัศึกษากลวัวา่ค าตอบจะไม่ถูกใจหรือไม่ตรงใจอาจารย ์      
6.   นกัศึกษาชอบการเรียนแบบฟังและคิดมากกวา่การตอบค าถาม      
7.   นกัศึกษามีความกงัวลส่วนตวัท าใหไ้ม่มีสมาธิในการเรียน      
8.   นกัศึกษามีปัญหาดา้นการอ่านและการออกเสียงภาษาองักฤษ      
9.   นกัศึกษาไม่ตอ้งการเป็นจุดสนใจและ/หรือกลวัเพ่ือนมองวา่ชอบโออ้วด      
10. นกัศึกษากลวัเสียหนา้หรือถูกมองวา่โง่ถา้ตอบค าถามผิด      
11. นกัศึกษาคิดวา่มีเพ่ือนบางคนชอบผกูขาดในการตอบค าถาม  จึงไม่จ าเป็นตอ้งตอบ 
      ค าถามก็ได ้

     

12. นกัศึกษาเคยมีประสบการณ์ในการตอบค าถามท่ีไม่ดีมาก่อน  เช่น  อาจารยใ์ชค้  าพดู 
      หรือกริยาท่าทางท่ีท าใหรู้้สึกสูญเสียความมัน่ใจ  จึงท าใหไ้ม่อยากตอบค าถาม 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ท่ี  4 / ดา้นท่ี  3 

3 
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ดา้นท่ี  3 
ปัจจยัท่ีช่วยใหน้กัศึกษาตอบค าถามอาจารยผ์ูส้อนในชั้นเรียนในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 

รายการ 

ระดบัเจตคต ิ
5 4 3 2 1 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

1.  อาจารยมี์ท่าทีเป็นมิตร  เอาใจใส่  และใหก้ าลงัใจนกัศึกษา      
2.  อาจารยเ์ขา้ใจและคอยช่วยเหลือนกัศึกษา      
3.  อาจารยเ์ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาถามค าถามทั้งในและนอกชั้นเรียน      
4.  อาจารยใ์หค้ะแนนหรือกล่าวชมเชยนกัศึกษาท่ีตอบค าถาม      
5.   อาจารยถ์ามค าถามไม่ยากหรือซบัซอ้นเกินไป      
6.   อาจารยใ์หเ้วลานกัศึกษาในการคิดค าตอบอยา่งเพียงพอ      
7.   อาจารยอ์ธิบายถา้นกัศึกษาตอบค าถามไม่ไดห้รือไม่ถูกตอ้ง      
8.   อาจารยใ์หแ้นวค าตอบและแนวความคิด      
9.   อาจารยใ์หค้วามส าคญักบันกัศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั      
10. บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่ตึงเครียด      
11. นกัศึกษาเขา้ใจค าถามและฟังค าถามไดท้นั        
12. นกัศึกษามีเพ่ือนสนิทเรียนอยูด่ว้ยกนั      
 
 
ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 

ขอบคุณค่ะ 
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