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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานของการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ   
กลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับของ Likert  และคำถามแบบไม่มีโครงสร้าง สำหรับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ และนักเรียนของแต่ละโรงเรียน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. โรงเรียนดำเนินการบริหารหลักสูตรตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาให้นักเรียนเข้าสู่โลก
ยุคศตวรรษที่ 21 มีการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับมากทุกด้าน  แต่ในการดำเนินงานบริหารหลักสูตรทางโรงเรียนมีปัญหา
เกี่ยวกับตัวหลักสูตร ครูผู้สอน และสื่อสารการเรียนการสอน 
  2. มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในระดับมาก  ส่วนปัญหาในการบริหารจัดการมี
เกี่ยวกับงบประมาณ การขาดแคลนครูผู้สอน และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  3. ครูตระหนักถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนในระดับมากทุกด้าน และในการสอนครูปฏิบัติการ
สอนตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับมาก แต่ต้องประสบกับปัญหาการเตรียมการสอน การขาดสื่อการ
เรียนการสอนและปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียน   
  4. นักเรียนเองตระหนักถึงบทบาทของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และความรู้ที่ได้รับและนำไปปฏิบัติได้
เกอืบทั้งหมดอยู่ในระดับมากเช่นกัน นักเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้เพิ่มเติม คือ 
คอมพิวเตอร์และหนังส ือภาษาต่างประเทศนอกจากนี้ นักเรียนเสนอแนะให้ครูผ ู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม เช่น การเล่นเกมส์ การชมภาพยนตร ์การสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน การแสดงผลงานของ
นักเรียน การพูดภาษาต่างประเทศ การร้องเพลง การเชิญเจ้าของภาษามาพูดคุย และการแสดงละคร 

 
คำสำคัญ : การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ศตวรรษที่ 21, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study factors which affect the development of the 21st 

century’s foreign language learning potentialities of the ninth grade students. It was mixed – method 

designed of quantitative and qualitative research.  The target group was the schools under the supervision 

of the Regional Office of Secondary School Education, Region 25, using Likert’s 5 – scale questionnaires 

and unstructured questions as research instruments, for deputy directors for academic affairs, heads of the 

foreign language learning divisions, foreign language teachers, and schoolstudents. 

 The research results revealed that  

  1. The schools did follow the curriculum policy specified by the Ministry of Education for the 

development of students in line with the21st century.  The administration of the curriculum was high in 

every aspect, but there were problems in terms of the curriculum, teachers, and instructional aids. 

  2. The curriculum management according to the content specified was high.  However, there 

were problems concerning the budget, the lack of teachers, and the learning supporting sources. 

  3. Teachers stated that the realization of their roles was high in all aspects.  As far as the 

standard indicators for the ninth grade language teaching are concerned, their performance was at the high 

level, regardless of problems in the teaching preparation, the lack of instructional aids, and the students. 

  4. The students admittedly realized their roles, which were found at the high level. The 

same holds true for the knowledge gained, most of which could be practically applied.  It was suggested 

in passing that they wanted the schools to provide more computers and foreign language books.  In 

addition, they wanted the teachers to organize more classroom activities, e.g. games, movies, fun learning 

atmosphere, exihibition of student works, speaking in the foreign language, singing, inviting foreign guest 

speakers, and school plays. 

 
Keywords:  foreign language learning, the twenty-first century, ninth grade students 
 
1. บทนำ 
 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
   กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการพัฒนา
เยาวชนไทยเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 “โดยมุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ มีท ักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ ื่น และสามารถอยู่ร ่วมกับผู้อ ื่นในสังคมโลกได้
อย่างสันติ”  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 2) และใน
การจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนา
เยาวชนไทย กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นให้การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ “สามารถตอบสนอง

ความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการ
แข ่งข ัน  และร ่วมม ืออย ่างสร ้างสรรค ์ในส ังคม โลก” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 
สพฐ 293/2551)  และตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

กระทรวงศ ึกษาธ ิการม ีคำส ั่งให ้สถานศ ึกษาท ุกแห ่งใช ้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน 

พุทธศ ักราช 2551 นี้ เป ็นหลักส ูตรเพ ื่อให ้สถานศึกษา
นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตร และ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา
และสภาพของผู้เรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ “มีคุณภาพ
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ด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, หน้า 3) ซึ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน
ของผู้เรียน คือ ด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ไขปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี   
  กรอบแนวคิดด้านภาษาต่างประเทศที่เป็น
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
แกนกลาง ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของแต่ละสถานศึกษา  
  สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่แต่ละ
สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ในสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แยกเป็น 4 สาระ คือ (1) ภาษา
เพ ื่อการสื่อสาร (2) ภาษาและวัฒนธรรม (3) ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  และ (4) ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
  จากกรอบแนวคิดดังกล่าว คณะผู้ว ิจ ัยจึง
ต้องการศึกษาว่าในทางปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนได้ดำเนินการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนอย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของนักเรียน 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
  เพ ื่อ ศ ึกษ าป ัจจ ัยท ี่ม ีผลต ่อการพ ัฒ นา
ศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้  (1) นโยบาย
การบริหารจัดการหลักสูตรภาษาต่างประเทศของโรงเรียน  
(2) ปัญหาในการจัดการหลักสูตรภาษาต่างประเทศตาม
นโยบาย  (3) การบริหารจัดการหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
ของโรงเรียน  (4) ปัญหาในการบริหารจัดการหลกัสูตรฯที่
โรงเรียน  (5) บทบาทของผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ  (6) 
สภาพ  ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  (7) บทบาทของ
ผู้เรียน  (8) ความรู้ที่นักเรียนได้รับและนำไปปฏิบัติได ้
 
 

2. วิธีดำเนินการวิจัย 
 2.1 กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  
 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี  (1)แบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระด ับ ของ Likert  มีล ักษณะเป ็นแบบ
คำถามปลายป ิดและปลายเป ิด  (Close – ended and 
Open – ended Questions) และ (2) คำถามแบบไม ่ม ี
โครงสร้าง (Unstructured Questions) 
   2.2.1 แ บ บ ส อ บ ถ า ม ส ำ ห ร ับ ร อ ง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย (1) สถานภาพของ
ผ ู้ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  (2 )  ก า ร บ ร ิห า ร ห ล ัก ส ูต ร
ภาษาต่างประเทศตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (3) 
การบริหารหลักสูตรภาษาต่างประเทศตามนโยบายของ
โร ง เร ีย น ท ี่แ ต ก ต ่า ง / เพ ิ่ม เต ิม จ า ก น โย บ า ย ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ 
   2.2.2 ค ำถ าม แ บ บ ไม ่ม ีโค ร งส ร ้า ง 
สำหรับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเกี่ยวกบั (1) ปัญหา 
ในการดำเน ินงานบร ิหารหล ักส ูตรตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2) ปัญหาในการดำเนินงานบริหาร
หลักสูตรตามนโยบายของโรงเรียน  และ (3) แนวทางในการ
แก้ปัญหา   
   2.2.3 แบบสอบถามสำหร ับห ัวหน ้า 
กล ุ่มสาระการเร ียนรู้ภาษาต ่างประเทศ ประกอบด ้วย  
(1) สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) การบริหาร
หลักสูตรภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับสาระสำคัญที่ต้องมีใน
หลักสูตร และภาษาต่างประเทศอื่นที่เปิดโอกาสให้นักเรียน
เรียน 
   2.2.4 คำถามแบบไม่มีโครงสร้างสำหรับ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับ  
(1) ปัญหาในการบริหารจ ัดการหลักสตูรภาษาอังกฤษ  
(2) ปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรภาษาอื่น และ  
(3) แนวทางในการแก้ปัญหา 
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   2.2.5 แบบสอบถามสำหรับครูผ ู้สอน
วิชาภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย (1) สถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม (2) บทบาทของผู้สอนในด้านการ
ตระหนักถึงบทบาท/หน้าที่ของผู้สอน และการปฏิบัติการ
สอนตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

   2.2.6 คำถามแบบไม่มีโครงสร้างสำหรับ
คร ูผ ู้สอนว ิชาภาษาต ่างประเทศ  เป ็นคำถามเก ี่ยวก ับ  

(1) ผู้ร่วมงานที่เป็นเจ้าของภาษาที่สอน (2) ภาษาที่ใช้ในการ
สอน (3) ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน และ 
(4) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 

   2.2.7 แบบสอบถามสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย (1) สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (2) บทบาทของผู้เรียน และ (3) ความรู้ท ี่
นักเรียนได้รับและนำไปปฏิบัติได้ 
   2.2.8 คำถามแบบไม่มีโครงสร้างสำหรับ
น ักเร ียน เก ี่ยวก ับส ิ่งท ี่น ักเร ียนต ้องการเพ ิ่มเต ิมท ั้งจาก
โรงเรียนและจากครูผู้สอน  และข้อเสนอแนะอื่นๆที่นักเรียน
คิดว่าจะช่วยส่งเสริมให้ตัวเองได้พัฒนาศักยภาพในการรู้
ภาษาต่างประเทศ   

 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะผู้วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือจาก
วิทยาลัยถึงผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อขออนุญาตให้
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตอบแบบสอบถามและคำถามต่าง ๆ 

พร้อมหนังสือฉบับนี้ คณะผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามสำหรับ
กลุ่มเป ้าหมายพร้อมซองสำหรับส ่งกล ับมาท ี่คณะศิลป
ศาสตร ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  

  โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายที่สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จำนวน 4 โรง คือ 

โรงเรียนโนนข่าวิทยา โรงเรียนพล โรงเรียนพลพัฒนศึกษา  
และโรงเรียนโสนนกเต็นประชาอุปถัมภ์  
 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  

คณะผู้วิจัยตรวจความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล และใช้
โปรแกรมสำเร ็จร ูป ในการว ิเคราะห ์ข ้อม ูลหาความถ ี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: 

x ) และส่วนเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 

S.D.) ส ่วนในการว ิเคราะห ์ข ้อม ูลจากคำถามแบบไม ่ม ี
โครงสร้าง ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive Data 

Analysis) ตามลำด ับข ั้นตอนค ือ (1) การว ิเคราะห ์จาก
ส่วนย่อย (Segments) (2) สรปุประเด็นที่คล้ายๆกันหรือ
ประเภทเดียวกัน (Topics) (3) รวมประเด็นแนวคิด สาระ
หลัก ๆ (Concepts and Themes) และ (4) นำเสนอเป็น
แบบพรรณนาความ (Descriptive)  

 
3. สรุปผลการวิจัย 
 3.1 ผลสรุปจากรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
  รองผ ู้อำนวยการฝ ่ายว ิชาการจากสาม
โรงเรียนตอบแบบสอบถามและคำถามกลับมา เป็นชาย 1 

คน และเป็นหญิง 2 คน มีอายุระหว่าง 41 – 45 ปี 1 คน  

และอายุระหว่าง 46 -50 ปี 2 คน มีคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี 1 คน และระดับปริญญาโท 2 คน  สำเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ
การบริหารการศึกษา สาขาวิชาละ 1 คน  ปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งนี้มาแล้วเป็นเวลา 4 – 6 ปี 1 คน  และอีก 2 คน 

ปฏิบัติงานฯมานานกว่า 7 ปี 
  โดยสร ุป  ค ือ  โรงเรยีนต ่างๆดำเน ินการ
บร ิหารหล ักส ูตรภาษาต ่างประเทศตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น  มีการบริหารจัดการหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศในระดับมากทุกด้าน คือ มุ่งส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะ ทางด้านเทคโนโลยี ทำงานร่วมกับผู้อื่นใน
ส ังคมโลกได ้ อยู่ร ่วมก ับผ ู้อ ื่นในส ังคมโลกได ้ (x = 4.33   

S.D. = 0.58)  มีคุณธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ (x = 4.00  S.D. = 1.00)  และรักความ
เป็นไทย (x = 3.67  S.D. = 0.58)   

  สำหรับป ัญหาในการดำเน ินการบร ิหาร
หลักสูตร รองผู้อำนวยการฯกล่าวว่า ทางโรงเรียนมีปัญหา 
ค ือ (1) การให ้หล ักส ูตรแกนกลาง แม ้ว ่าทางโรงเร ียน
สามารถนำปรับใช ้ตามความเหมาะสมแต่ทางโรงเร ียน
นำมาใช้โดยไม่ได้วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ไม่ได้
วิเคราะห์ความต้องการของนักเรียน การนำมาใช้จึงไม่บรรลุ
เป้าประสงค์เท่าที่ควร  (2) ปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอน คือ 

บุคลากรครูมีไม่เพียงพอ ครูไม่ได้รับการพัฒนาความรู้ใน
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เรื่องการจัดการสอน ครูมีภาระงานอื่นเยอะ จึงไม่มีเวลา
บูรณาการหรือเน้นหลักสูตรท้องถิ่น ครูที่มิใช่เจ้าของภาษามี
ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ครูชาวต่างชาติมีน้อย ไม่
เพียงพอกับจำนวนห้องเรียน  
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสรุปเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาต่างๆว่าทางสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องร่วมมือกัน ช่วยกันแก้ปัญหา ดังนี้ (1) จะต้องมีการ
ว ิเคราะห ์ความต ้องการของช ุมชน  ความต ้องการของ
นักเรียน แล้วนำมาสร้างหลักสูตร (2) ควรมีงบประมาณใน
การจัดจ้างครูภาษาอังกฤษ และการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนเพิ่ม  (3) จัดสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกับความ
ต้องการของนักเรียน  และ (4) ควรให้น ักเรียนมีโอกาส
ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกบ้าง 
 3.2 ผลสรุปจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตอบแบบสอบถามและคำถามต่างๆกลับมา 2 คน เป็นหญิง 
อายุต ่ำกว่า 31 ปี 1 คน  และอายุระหว่าง 51 – 55 ปี  
1 คน มีค ุณวุฒ ิการศึกษาสูงส ุดระดับปริญญาตรี 1 คน  
และระดับปริญญาโท 1 คน สำเร็จการศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 คน และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
1 คน ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มฯมาแล้วเป็นเวลา  
1 – 5 ปี 1 คน  และ 16 – 20 ปี 1 คน 
  ในการบริหารจัดการหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 
มีเฉพาะภาษาอังกฤษ ไม่มีภาษาต่างประเทศอื่น สาระสำคัญ
ที่ต ้องมีในหลักสูตรประกอบด้วย 4 สาระสำคัญ คือ (1) 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.30  
S.D. = 0.42) ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ การฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.50  
S.D. = 0.71)  ส่วนการต ีความ การนำเสนอข้อม ูล การ
นำเสนอความคิดรวบยอด และความคิดเห็น และการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมาก (x = 4.00  
S.D. = 0.00) (2) ภาษาและวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x = 4.25  S.D. = 0.35) การใช้ภาษาต่างประเทศตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อยู่ในระดับมากที่ส ุด (x = 
4.50 S.D. = 0.71) ส่วนความสัมพันธ์ ความเหมือน ความ

แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย  และการนำไปใช้อย่างเหมาะสม 
อย ู่ในระด ับมาก (x = 4.00  S.D. = 0.00) (3) ภาษาก ับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น อยู่ในระดับมาก 
(x = 4.00  S.D. = 0.00) (4) ภาษาก ับความส ัมพ ันธ ์ก ับ
ชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง 
ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีการใช้ภาษาในห้องเรียน เป็น
พื้นฐานในการศึกษา เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และ
เป็นพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก ในระดับ
มาก  (x = 4.00  S.D. = 0.00)  และการใช ้ภ าษานอก
ห้องเรียนในชุมชน ในระดับมาก เช่นกัน (x = 3.50  S.D. = 
0.71)    
  ปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรฯนั้น  
ห ัวหน ้ากล ุ่มฯระบ ุว ่า ม ีป ัญหาท ี่สำค ัญๆ  ค ือ  (1) ไม ่ม ี
งบประมาณในการจ้างครูสอนเพิ่ม (2) ไม่ม ีงบประมาณ
สำหรับการซื้อสื่อการสอน (3) ครูมีเวลาเตรียมการสอนแต่
ละระดับน้อยเพราะต้องสอนหลายระดับ (4) ในการสอนครู
ใช ้ภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทย นักเรียนไม่ค ่อยกล้า
แสดงออก และ (5) ไม่มีห้องปฏิบัติการทางภาษาสำหรับ
สนับสนุนการเรียนรู้ 
  ในด ้านแนวทางในการแก ้ป ัญหาต ่างๆ 
หัวหน้ากลุ่มฯได้เสนอแนะไว้สอดคล้องกับปัญหาทีเ่กิดขึ้น 
(นอกจากประเด็นที่เกี่ยวกับตัวครูและนักเรียน) คือ (1) ควร
จะต้องมีงบประมาณในการจัดจ้างครูเพิ่มเติม (2) ควรจะมี
งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการสอน  และ (3) ควร
มีห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 3.3 ผลสรุปจากครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ 
  จากแบบสอบถามท ี่ส ่งไปถ ึงโรงเร ียนใน
กลุ่มเป้าหมาย 4 โรงเรียน มีครูที่สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
ตอบกลับมา 3 คน เป็นหญิง อายุต่ำกว่า 31 ปี 1 คน อายุ
ระหว่าง 31–35 ปี 1 คน และอายุระหว่าง 41–45 ปี 1 คน 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คน  และระดับปริญญา
โท 1 คน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ และการ
บริหารการศึกษา สาขาละ1 คน มีประสบการณ์ในการสอน
มาแล้วเป็นเวลา 1–5 ปี 1 คน 6–10 ปี 1 คน และ 16–20 
ปี 1 คน 
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  ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศตระหนักถึง
บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนในระดับมากเท่ากัน
ท ุกด ้าน  (x = 4.33  S.D. = 0.58) ค ือ  (1) ศ ึกษาเกณฑ ์
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา (2) ศึกษาวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน (3) กำหนด
เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผูเ้รียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
การเรียนรู้ (4) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท ี่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เปา้หมาย (5) จัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อ CAI การ์ตูน และเพลงภาษาอังกฤษ (6) จัดเตรียม
และเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
และวิธีการเรียนรู้  (7) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
ด้วยวิธกีารที่หลากหลาย (8) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้
ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง (9) ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อ
พ ัฒ นาการเร ียนการสอน  และ  (10 ) พ ัฒ นาความร ู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของตนเองโดยการฟัง
ข่าวต่างประเทศ และฟังเพลงสากล 
  ในด้านการสอน ครูสอนเพื่อให้นักเรียนใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลกใน
ระด ับมากท ี่ส ุด  (x = 4.67  S.D. = 0.58) การสอนตาม
มาตรฐานอื่นๆอยู่ในระดับมากทั้งหมด เร ียงตามลำดับ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  เข้าใจความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ
วัฒนธรรมไทยและนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ใช้
ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ ื่นและเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ 
และเป ิดโลกท ัศน ์ของตนเอง ใช ้ภาษาต ่างประเทศใน
สถานการณ ์ต ่างๆท ั้งในสถานศ ึกษา ช ุมชน และส ังคม  
(x = 4.33  S.D. = 0.58) เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟ ังและ
อ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมี

เหตุผล (x = 4.25  S.D. = 0.66) นำเสนอข้อมูลข่าวสาร 
ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูด
และการเขียน (x = 4.17  S.D. = 0.76)  และใช้ทักษะการ
สื่อสารในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ (x = 3.93  S.D. = 
0.97)  
  เพื่อช่วยในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
ครูเสนอว่า (1) สถานศึกษาควรจ้างครูภาษาอังกฤษเพิ่ม (2) 
ควรมีงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพิ่ม 
และ (3) ครูผู้สอนเองต้องพยายามกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
เนื้อหาการเรียนมากขึ้น เช่น การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตมา
ช่วยเสริมให้นักเรียนได้มีความสนใจมากขึ้น 
 3.4 ผลสรุปจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  น ัก เร ีย น ช ั้น ม ัธ ย ม ศ ึก ษ าป ีท ี่ 3  ต อบ
แบบสอบถามกลับมาจำนวน 85 คน เป ็นน ักเรียนชาย
จำนวน 48 คน (56.47%)  และเปน็นักเรียนหญิงจำนวน 37 
คน (43.52%) อาย ุ14 ปี จำนวน 8 คน (9.41%)  อาย ุ15 
ปี จำนวน 71 คน (83.52%)  และอาย ุ16 ปี จำนวน 6 คน 
(7.05%)   
  ในด ้านการเร ียน  น ัก เร ียนตระหน ักถ ึง
บทบาทของผู้เรียนและปฏิบัติตัวในฐานะผู้เรียนในระดับมาก
และปานกลาง บทบาทท ี่อย ู่ในระด ับมาก คือ กำหนด
เป ้าหมาย  วางแผน  และร ับผ ิดชอบการเร ียนร ู้ของ 
ตนเอง (x = 3.82  S.D. = 0.71)  หาความรู้เพ ิ่มเต ิมจาก
อินเทอร์เน ็ต (x = 3.68  S.D. = 0.89) สรุปสิ่งท ี่เร ียนมา
ด้วยตนเอง และนำไปประยุกต์ใช ้ในสถานการณ ์ต ่าง ๆ  
(x = 3.64 S.D. = 0.72)  ประเม ินการเร ียนรู้ของตนเอง
อย ่างต ่อ เน ื่อ ง  (x = 3.59  S.D. = 0.71) ม ีปฏ ิส ัมพ ัน ธ ์ 
ท ำงาน  ท ำก ิจ ก รรม ร ่วม ก ับ กล ุ่ม แ ล ะค ร ู (x = 3.58   
S.D. = 0.71)  วิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่เรียนมา ตั้งคำถาม 
คิดหาคำตอบ หรือแนวทางแก้ป ัญหาด้วยวิธ ีการต่าง ๆ  
(x = 3.52 S.D. = 0.73) และบทบาทท ี่อย ู่ในระด ับปาน
กลาง ค ือ  หาความร ู้เพ ิ่ม เต ิมจากการเร ียนพ ิเศษท ี่อ ื่น  
(x = 3.36  S.D. = 0.91)  และหาความร ู้เพ ิ่ม เต ิมจาก
ห้องสมุด (x = 3.34  S.D. = 0.91)  
  ส่วนความรู้ที่นักเรียนได้รับและนำไปปฏิบัติ
ได้ในระดับปานกลางมีเพียง 3 ข้อ คือ (1) พูดเกี่ยวกับตัวเอง 
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ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็นต่างๆที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม (2) พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประสบการณ ์และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบและ (3) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
โรงเรียนชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ  
  สิ่งที่นักเรียนต้องการให้ทางโรงเรียนจัดหา
ให้เพิ่มเติม เป็นสื่อที่จะช่วยในการส่งเสริมศักยภาพในการ
เร ียนการสอนม ีเพ ียง 3 อย ่าง ค ือ  (1 ) คอมพ ิวเตอร ์ 
(76.47%) (2) หน ังส ือภาษาต ่างประเทศในห ้องเร ียน 
(20.00%) และ (3) หนังสือภาษาต่างประเทศในห้องสมุด 
(17.64%) 
  ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน
ต้องการให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีก เรียงตามลำดับ
ความต้องการ คือ (1) การเล ่นเกมส์ภาษาต่างประเทศ 
(48 .24%) (2 ) การชมภาพยนตร ์ภ าษาต ่างประเทศ 
(42.35%) (3) การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้สนุกสนาน 
(38.82%) (4) การจ ัดแสดงผลงานท ี่ด ีๆของน ักเร ียน 
(35.29%) (5) การพ ูดภาษาต ่างประเทศในห ้องเร ียน 
(31.76%) (6) การร้องเพลงภาษาต่างประเทศ (28.24%)  
(7) การเชิญเจ้าของภาษามาพูดคุยกับนักเรียน (18.82%) 
และ (8) การแสดงละครภาษาต่างประเทศ (77.65%)  
 
4. การอภิปรายผล   
 โร ง เร ีย น ต ่า งๆ บ ร ิห า ร จ ัด ก า รห ล ัก ส ูต ร
ภาษาต่างประเทศตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในทักษะแห่งอนาคต: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21  ที่เป็น
กรอบแนวคิดสำหรับการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้
ร ู้จ ักค ิด ม ีความค ิดสร ้างสรรค ์ ม ีท ักษะการเร ียนร ู้ข ้าม
วัฒนธรรม มีความสามารถในการปรับตัว แก้ปัญหา สื่อสาร 
และร่วมมือกันทำงาน แต่ก็มีปัญหา นักเรียนมีผลการเรียน
ต่ำกว่าเกณฑ ์เป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวหลักสูตร ครูผู้สอน สื่อ
การเรียนการสอน ตัวนักเรียน และงบประมาณ ที่เกี่ยวกับ
หล ักส ูตรน ั้น  แม ้กระทรวงศ ึกษาธ ิการม ีนโยบายให ้ใช ้
หลักสูตรแกนกลางมีหลักสูตรแกนกลาง แต่ทางสถานศึกษา
หรือโรงเรียนสามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม
ตามบริบทของโรงเรียนและสภาพของผู้เรียนได้ แต่ที่เป็น

ประเด็นปัญหา คือ ทางโรงเรียนไม่ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
ให้เข้ากับบริบทของชมชนและผู้เรียน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยว
โยงไปถึงครูหรือบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  
 การขาดแคลนครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
เป็นปัญหาสำคัญของโรงเรียนต่าง ๆ ทำให้ครูหนึ่งคนต้องมี
ภาระงานสอนหลายระดับชั้น  นอกเหนือจากงานสอนครูมี
ภ าระงานอ ื่นอ ีกด ้วย  ทำให ้ไม ่ม ีเวลาพอสำหร ับการ
เตรียมการสอนหลายชั้น หรือในการพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะ
กับบริบทและสภาพของนักเรียน ปัญหาต่างๆนี้สอดคล้อง
กับผลการวิจ ัยของเจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา  บุญ
ปราการ, & วันทนา  ไกรฤกษ์ (2558) ที่ได้ศึกษาสภาพและ
ป ัญ ห าการเร ียน ร ู้ภ าษ าอ ังกฤษของโรงเร ียน ระด ับ
มัธยมศึกษา สังกัดเทศบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  และรายงานผลการวิจัยว่า สภาพโดยทั่วไปครูมี
ภาระงานสอนหลายช่วงชั้น ทำให้ต้องเตรียมการสอนหลาย
ระดับ  นอกเหนือจากงานสอน ครูมีภาระด้านอื่นอีกด้วย 
การจัดกิจกรรมการสอน จัดในห้องเรียนเท่านั้น สื่อการสอน
ที่ใช้เป็นบัตรคำ เกมส ์รูปภาพ และแบบเรียน ปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน คือ ครูม ีเวลาเตรียมการสอนน้อย
เพราะต้องสอนหลายระดับ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ครูใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย แต่นักเรียนไม่กล้า
แสดงออก ไม่มีห้องปฏิบัติการทางภาษา ไม่มีงบประมาณใน
การจ้างครูมาสอนเพิ่มเติมหรือการจัดซื้อสื่อการสอน  
 ในการสอน ครูผู้สอนตระหนักถึงบทบาทของ
ตัวเองในระดับมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี การที่ครูรู้บทบาทหน้าที่
ของตัวเองในการจัดการเรียนการสอนย่อมเป็นผลดีสำหรับ
น ักเร ียน เหม ือนท ี่ Zheng & Zhou (2014) ได ้สร ุปจาก
การศ ึกษาเร ื่อง อ ิทธ ิพลของคร ูภาษาอ ังกฤษต ่อความ
กระตือรือร้นในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นว่าในชั้นเรียนครูภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่ง 
มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมาก ฉะนั้น ครูควรจะต้องมี
การนำหลายๆอย่างมาใช้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ซึ่งข้อเสนอนี้ก็ตรง
กับที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระบุไว้ว่านักเรียน
ต้องการให้มีกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism) 
ที่ไม่ได้ยึดถือทฤษฏีหรือแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก 



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

112

แต่จะนำเอาหลักการหรือแนวคิดที่ดีๆ ที่เหมาะสมมาใช้ใน
ด ้าน ก ารจ ัด ก าร เร ีย น ก ารสอน  เช ่น ท ี่ Paul (2006) 

เสนอแนะไว้ คือ  

  (1) ครูต ้องเน้นให้ผ ู้เร ียนเห็นความสำคัญ
และความจำเป็นในการที่จะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

  (2) ครูจะต้องรู้ทฤษฏีการเรียนรู้ต่างๆ และ
สามารถนำทฤษฎีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ นำเอาสิ่งที่ดีที่สุด
สำหรับผู้เรียน  ครูต้องหาเทคนิควิธีการต่างๆที่จะทำให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้มากที่สุด 

  (3) ในช ั้นเร ียน ครูจะต ้องพยายามสร้าง
บรรยากาศท ี่ผ ่อนคลายไม ่ให ้ผ ู้เร ียนรู้ส ึกอ ึดอ ัดท ี่จะพ ูด
ภาษาอังกฤษ ครูต้องให้กำลังใจผู้เรียนในการลองผิดลองถูก
ได ้ กล ่าวค ือ ผ ู้เร ียนม ีข ้อผ ิดพลาดได ้ จะได ้เร ียนร ู้จาก
ข้อผิดพลาดนั้น ๆ 

  (4 ) การเร ียน ร ู้แบบคร ูเป ็น ศ ูน ย ์กลาง 
(Teacher – Centered Methods)  ตามแนวทางของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม  สามารถนำมาใช้ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
หากผู้เรียนมีเวลาจำกดัในการเรียน หรือถ้าหากครูต้องสอน
ให้ครบตามเนื้อหาในหลักสูตรในเวลาอันจำกัด 

  (5) การเรียนภาษาอังกฤษที่มีสิ่งแวดล้อม
การ เร ียน ร ู้เป ็น แบบภาษ าต ่างป ระ เทศ  ว ิธ ีก ารท ี่ม ี
ประส ิทธ ิภาพ  ค ือ การสอนหล ักส ูตรแกนกลาง (Core 

Syllabus)  แบบตามลำดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน (Step-by-

Step Sequence)  

  (6) หลักการสอนแบบ Step-by-Step จะ
ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นขั้นเป็นตอน
ไป จะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง (Confidence) 

นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้เห็นความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง
ของภาษา จะได้ม ีประสบการณ ์และนำไปใช้ในการเดา
ความหมายของคำศัพท์ได้  หรือใช้รูปแบบของภาษาที่เรียน
ใหม่ได้  
  (7 ) ก า ร จ ัด ก า ร เร ีย น ก า ร ส อ น แ บ บ 

Cooperative Learning ช ่วยให ้ผ ู้เร ียนได ้ฝ ึกท ักษะทาง
ภาษาจากเพื่อนคนอื่น ๆ และได้ฝึกทักษะทางสังคม (Social 

Skills) ด้วยเมื่อผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม 

  (8 ) การให ้ผ ู้เร ียน ได ้ฝ ึกท ักษ ะซ ้ำๆก ัน 

ต่อเนื่องกัน จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษานั้น ๆ 

เช่น การพัฒนาทักษะการฟัง ครูสามารถให้คำแนะนำให้
ผู้เรียนฟังภาษาอังกฤษ จากสื่อต่าง ๆ ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะ
ทำได้ ถ้าต้องการฝึกทักษะการพูด ก็ต้องกล้าที่จะพดู พูด 

และพูดภาษาอังกฤษ ไม่ต้องกลัวที่จะพูดผิด    

  (9) การท ี่ผ ู้เร ียนสามารถอ ่านและเข ียน
ภาษาอังกฤษได้  จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได้ดี 
  (1 0 ) ส ิ่ง แ วด ล ้อ ม ส ำห ร ับ ก าร เร ีย น ร ู้ 
(Learning Environment) เป ็น อ งค ์ป ระกอบท ี่ส ำค ัญ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ตำราเรียน 

ใบงานสำหรับทักษะต่างๆ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือสำหรับอ่านประกอบ
รายวิชาต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ และพื้นที่สำหรับการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ตำราเรียน ใบงานสำหรับทักษะต่าง ๆ ทั้งการ
ฟ ัง การพ ูด การอ่าน และการเข ียนหนังส ือแบบฝึกห ัด 

หนังสือสำหรับอ่านประกอบรายวิชาต่างๆ คอมพิวเตอร์ 
และพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถ้ามีสื่อ
การเรียนการสอนดี จะช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจน่า
ตื่นเต้นสำหรับนักเรียน ดังที่วณัฐฐา  หงส์อินทร์ (2557) 

สรุปจากงานวิจัยเรื่อง  การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ 

CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) และแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ว่าการจัด
ก ิจกรรมน ี้ส ามารถพ ัฒ นาผลส ัมฤทธ ิ์ท างการ เร ียน
ภาษาอังกฤษและความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ได้ดี ครู
สามารถเลือกสื่อประกอบการสอนที่ประกอบด้วยหัวข้อที่
น่าสนใจสำหรับนักเรียนได้หลากหลาย และหัวข้อเหล่านั้น
สามารถนำมาเป็นประเด็นในการอภิปรายในห้องเรียนเพื่อ
ช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการใช้
ภาษาอังกฤษได้  นอกจากนี้ บุญศรี  พรหมมาพันธ์ และ
คณะ (2557) ได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอ ังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณ ิตศาสตร  ์

สำหรับน ักเร ียนโรงเร ียนท ี่เข ้าร ่วมโครงการยกระด ับส ู่
มาตรฐานสากล โดยศึกษาจากครูผู้สอน ผลการวิจัยพบว่า 
นักเร ียนม ีผลสำเร ็จทางทางการเร ียนหลังเร ียนด ้วยส ื่อ
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อ ิเล ็กทรอน ิกส ์ในท ุกรายว ิชาส ูงกว ่าก ่อนเร ียนอย ่างม ี
น ัยสำคัญทางสถิต ิท ี่ระดับ .05 แต่ป ัญหาที่ทางโรงเรียน
ประสบ  ค ือ  การขาดแคลนส ื่อ  ซ ึ่งม ีผล เก ี่ย ว โยงถ ึง
งบประมาณในการจัดซื้อ ทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณใน
การจ ัดซ ื้อ  และรวมไปถ ึงงบประมาณ ในการจ ้างคร ู
ภาษาต่างประเทศเพิ่ม ซึ่งไม่มีงบประมาณเช่นกันการพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนจะได้ผลหรือไม่ ส่วนหนึ่ง
ต้องขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเอง จากรายงานผลการวิจัยของ
กรรณ ิการ์  ภิรมย ์ร ัตน ์ (2554) เร ื่อง ปัจจ ัยท ี่ส ่งผลต ่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา สรุปว่า ส่วนหนึ่งของปัจจัยที่มีนัยสำคัญใน
การพยากรณ์ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรฯ คือ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ รายได้ผู้ปกครอง การดูแลเอาใจใส่ของ
ผู้ปกครอง การใช้เวลาเพื่อการเรียน และเจตคติต่อการเรียน  
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ครูผู้สอนรายงานว่า นักเรียนมีความรู้
ด้านคำศัพท์น้อย ไม่ตั้งใจเรียนเนื่องจากมีปัญหาครอบครัว 
  ในส่วนของคำศัพท์  Far (2016)  วิจัยเรื่อง 
ผลของรูปแบบตำรา ความยาว และความยากง่ายของตำรา
ต่อการจำคำศัพท์ของผู้เรียน  โดยสรุปแบบตำราที่ใช้เป็น
แบบสั้นและยาว  ความยากง่ายของตำรามี 3 ระดับ คือ 
ง่าย มาตรฐาน และยาก ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบตำราที่
เป็นแบบอธิบายสั้น และง่าย ช่วยให้ผู้เรียนจำคำศัพท์ได้
ดีกว่า  ฉะนั้น ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรจะ
ได้นำผลการวิจัยนี้เป็นแนวคิดในการจัดหาเนื้อหา/ตำรามา
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้
คำศัพท์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
  (1) ข้อดีต ่างๆที่ทางสถานศึกษาและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทำไว้ควรจะได้รับการ
สนับสนุนและพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  
     (2) ข้อที่เป็นปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ
จากทุกฝ่าย ควรจะได้รับการแก้ไขร่วมกัน  จะได้ช่วยกัน
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียน 

 5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป 
      ควรจะได้มีการวิจัยความต้องการของชุมชน
เก ี่ยวก ับภาษาต ่างประเทศท ี่จำเป ็นต ้องใช ้ และความ
ต้องการของนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เพื่อ
จะได้นำผลการวิจัยมาสร้างหลักสูตรเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชุมชน 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
  คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2559) ของ
โรงเรียนโนนข่าวิทยา โรงเรียนพล โรงเรียนพลพัฒนศึกษา  
และโรงเรียนโสนนกเต็นอุปถัมป์ท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและข้อคำถามต่าง ๆ 
  นอกจากนี้  คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผศ.ดร. 
สนใจ  ไชยบุญเรือง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ที่ปรึกษาของโครงการวิจัยนี ้
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