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ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
Factors Affecting the Development of the Twenty-First Century’s
Foreign Language Learning Potentialities of the Ninth Grade
Students in Schools in Phon District, Khon Kaen Province
กวิสรา นิลมงคล1
ณรงค์ ชูสกุล2, รังสรรค์ จันทร์วิเศษ3
สิริกุล แพร่ศรีสกุล4, อนงค์ ขาลมา5
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
เกือบทั้งหมดอยู่ในระดับมากเช่นกัน นักเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้เพิ่มเติม คือ
คอมพิว เตอร์แ ละหนัง สือ ภาษาต่า งประเทศนอกจากนี้ นัก เรีย นเสนอแนะให้ค รูผ ู้ส อนจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอน
ภาษาต่างประเทศเพิ่ม เติม เช่น การเล่น เกมส์ การชมภาพยนตร์ การสร้างบรรยากาศที่สนุก สนาน 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
คิด สร้า งสรรค์ มีท ัก ษะด้า นเทคโนโลยี สามารถทำงาน
ร่ว มกับ ผู้อ ื่น และสามารถอยู่ร ่ว มกับ ผู้อ ื่น ในสังคมโลกได้
อย่างสันติ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 2) และใน
การจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนา
เยาวชนไทย กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นให้การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาให้ “สามารถตอบสนอง
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ความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการ
แข่ง ขัน และร่ว มมือ อย่า งสร้า งสรรค์ใ นสัง คมโลก”
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่
สพฐ 293/2551) และตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
กระทรวงศึก ษาธิก ารมีค ำสั่ง ให้ส ถานศึก ษาทุก แห่ง ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
พุท ธศัก ราช 2551 นี้ เป็น หลัก สูต รเพื่อ ให้ส ถานศึก ษา
นำไปใช้เป็น กรอบและทิศ ทางในการจัด ทำหลักสูต ร และ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา
และสภาพของผู้เรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อ พัฒ นาเด็กและ
เยาวชนไทยในระดับ การศึก ษาขั้น พื้น ฐานให้ “มีค ุณ ภาพ
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ด้า นความรู้ และทัก ษะที่จ ำเป็น สำหรับ การดำรงชีว ิต ใน
สังคมที่ม ีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อ พัฒ นา
ตนเองอย่า งต่อ เนื่อ งตลอดชีว ิต ” (กระทรวงศึก ษาธิก าร,
2551, หน้า 3) ซึ่งเน้นการพัฒ นาสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน
ของผู้เรีย น คือ ด้านการสื่อ สาร การคิด การแก้ไขปัญ หา
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
กรอบแนวคิดด้านภาษาต่างประเทศที่เป็น
สาระการเรีย นรู้พ ื้น ฐาน กระทรวงศึก ษาธิก าร กำหนดให้
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
แกนกลาง ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของแต่ละสถานศึกษา
สาระการเรีย นรู้ภ าษาต่างประเทศที่แต่ล ะ
สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ในสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แยกเป็น 4 สาระ คือ (1) ภาษา
เพื่อ การสื่อ สาร (2) ภาษาและวัฒ นธรรม (3) ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และ (4) ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
จากกรอบแนวคิด ดัง กล่า ว คณะผู้ว ิจ ัย จึง
ต้อ งการศึก ษาว่าในทางปฏิบ ัต ิ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาและ
ครูผู้สอนได้ดำเนินการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนอย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของนักเรียน
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพ ื่อ ศึก ษ าป ัจ จัย ท ี่ม ีผ ลต่อ การพ ัฒ น า
ศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ (1) นโยบาย
การบริหารจัดการหลักสูตรภาษาต่างประเทศของโรงเรียน
(2) ปัญ หาในการจัด การหลัก สูต รภาษาต่า งประเทศตาม
นโยบาย (3) การบริหารจัดการหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
ของโรงเรียน (4) ปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรฯที่
โรงเรียน (5) บทบาทของผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ (6)
สภาพ ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน (7) บทบาทของ
ผู้เรียน (8) ความรู้ที่นักเรียนได้รับและนำไปปฏิบัติได้

2. วิธีดำเนินการวิจัย
2.1 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ม เป้า หมายของการวิจ ัย ครั้งนี้ คือ รอง
ผู้อ ำนวยการฝ่า ยวิช าการ หัว หน้า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้
ภาษาต่า งประเทศ ครูผ ู้ส อนวิช าภาษาต่า งประเทศ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี (1)แบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert มีล ัก ษณะเป็น แบบ
คำถามปลายปิด และปลายเปิด (Close – ended and
Open – ended Questions) และ (2) คำถามแบบไม่ม ี
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)
การบริห ารหลัก สูต รภาษาต่า งประเทศตามนโยบายของ
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 ำ ถ า ม แ บ บ ไม ่ม ีโ ค ร งส ร ้า ง
สำหรับ รองผู้อ ำนวยการฝ่ายวิช าการเกี่ย วกับ (1) ปัญ หา
ในการดำเนิน งานบริห ารหลัก สูต รตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2) ปัญ หาในการดำเนินงานบริหาร
หลักสูตรตามนโยบายของโรงเรียน และ (3) แนวทางในการ
แก้ปัญหา
2.2.3 แบบสอบถามสำหรับ หัว หน้า
กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาต่า งประเทศ ประกอบด้ว ย
(1) สถานภาพของผู้ต อบแบบสอบถาม (2) การบริห าร
หลักสูตรภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับสาระสำคัญ ที่ต้องมีใน
หลักสูตร และภาษาต่างประเทศอื่นที่เปิดโอกาสให้นักเรียน
เรียน
2.2.4 คำถามแบบไม่มีโครงสร้างสำหรับ
หัว หน้า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาต่า งประเทศ เกี่ย วกับ
(1) ปัญ หาในการบริห ารจัด การหลัก สูต รภาษาอัง กฤษ
(2) ปัญ หาในการบริห ารจัด การหลัก สูต รภาษาอื่น และ
(3) แนวทางในการแก้ปัญหา
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2.2.5 แบบสอบถามสำหรับ ครูผ ู้ส อน
วิช าภาษาต่า งประเทศ ประกอบด้ว ย (1) สถานภาพของ
ผู้ต อบแบบสอบถาม (2) บทบาทของผู้ส อนในด้า นการ
ตระหนักถึงบทบาท/หน้าที่ของผู้สอน และการปฏิบัติการ
สอนตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.2.6 คำถามแบบไม่มีโครงสร้างสำหรับ
ครูผ ู้ส อนวิช าภาษาต่า งประเทศ เป็น คำถามเกี่ย วกับ
(1) ผู้ร่วมงานที่เป็นเจ้าของภาษาที่สอน (2) ภาษาที่ใช้ในการ
สอน (3) ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน และ
(4) ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
2.2.7 แบบสอบถามสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย (1) สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (2) บทบาทของผู้เรีย น และ (3) ความรู้ท ี่
นักเรียนได้รับและนำไปปฏิบัติได้
2.2.8 คำถามแบบไม่มีโครงสร้างสำหรับ
นัก เรีย น เกี่ย วกับ สิ่ง ที่น ัก เรีย นต้อ งการเพิ่ม เติม ทั้ง จาก
โรงเรียนและจากครูผู้สอน และข้อเสนอแนะอื่นๆที่นักเรียน
คิด ว่า จะช่ว ยส่งเสริม ให้ต ัว เองได้พ ัฒ นาศัก ยภาพในการรู้
ภาษาต่างประเทศ
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจ ัย ขอหนังสือ ขอความร่วมมือ จาก
วิทยาลัยถึงผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อขออนุญาตให้
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตอบแบบสอบถามและคำถามต่าง ๆ
พร้อมหนังสือฉบับนี้ คณะผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามสำหรับ
กลุ่ม เป้า หมายพร้อ มซองสำหรับ ส่ง กลับ มาที่ค ณะศิล ป
ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายที่สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จำนวน 4 โรง คือ
โรงเรียนโนนข่าวิทยา โรงเรียนพล โรงเรียนพลพัฒนศึกษา
และโรงเรียนโสนนกเต็นประชาอุปถัมภ์
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
คณะผู้วิจัยตรวจความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล และใช้
โปรแกรมสำเร็จ รูป ในการวิเ คราะห์ข ้อ มูล หาความถี่
(Frequency) ค่า ร้อ ยละ (Percentage) ค่า เฉลี่ย (Mean:
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x ) และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) ส่ว นในการวิเ คราะห์ข ้อ มูล จากคำถามแบบไม่ม ี
โครงสร้า ง ใช้ก ารวิเคราะห์แ บบอุป นัย (Inductive Data
Analysis) ตามลำดับ ขั้น ตอนคือ (1) การวิเ คราะห์จ าก
ส่ว นย่อ ย (Segments) (2) สรุป ประเด็น ที่ค ล้า ยๆกัน หรือ
ประเภทเดียวกัน (Topics) (3) รวมประเด็นแนวคิด สาระ
หลัก ๆ (Concepts and Themes) และ (4) นำเสนอเป็น
แบบพรรณนาความ (Descriptive)
3. สรุปผลการวิจัย
3.1 ผลสรุปจากรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อ ำนวยการฝ่า ยวิช าการจากสาม
โรงเรียนตอบแบบสอบถามและคำถามกลับมา เป็นชาย 1
คน และเป็น หญิง 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
การบริห ารการศึก ษา สาขาวิช าละ 1 คน ปฏิบ ัต ิงานใน
ตำแหน่งนี้มาแล้วเป็นเวลา 4 – 6 ปี 1 คน และอีก 2 คน
ปฏิบัติงานฯมานานกว่า 7 ปี
โดยสรุป คือ โรงเรีย นต่า งๆดำเนิน การ
บริห ารหลัก สูต รภาษาต่า งประเทศตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น มีการบริหารจัดการหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศในระดับ มากทุกด้าน คือ มุ่งส่งเสริม ให้
นักเรียนมีทักษะ ทางด้านเทคโนโลยี ทำงานร่วมกับผู้อื่นใน
สัง คมโลกได้ อยู่ร ่ว มกับ ผู้อ ื่น ในสัง คมโลกได้ (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)
สำหรับ ปัญ หาในการดำเนิน การบริห าร
หลักสูตร รองผู้อำนวยการฯกล่าวว่า ทางโรงเรียนมีปัญหา
คือ (1) การให้ห ลัก สูต รแกนกลาง แม้ว ่า ทางโรงเรีย น
สามารถนำปรับ ใช้ต ามความเหมาะสมแต่ท างโรงเรีย น
นำมาใช้โดยไม่ได้วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ไม่ได้
วิเคราะห์ความต้องการของนักเรียน การนำมาใช้จึงไม่บรรลุ
เป้า ประสงค์เท่า ที่ค วร (2) ปัญ หาเกี่ย วกับ ครูผ ู้ส อน คือ
บุค ลากรครูม ีไม่เพีย งพอ ครูไม่ได้รับ การพัฒ นาความรู้ใน
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เรื่อ งการจัด การสอน ครูม ีภ าระงานอื่น เยอะ จึงไม่ม ีเวลา
บูรณาการหรือเน้นหลักสูตรท้องถิ่น ครูที่มิใช่เจ้าของภาษามี
ปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ครูชาวต่างชาติมีน้อย ไม่
เพียงพอกับจำนวนห้องเรียน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสรุป เกี่ยวกับ
ประเด็น ปัญ หาต่างๆว่าทางสถานศึก ษาและผู้ท ี่เกี่ย วข้อ ง
จะต้องร่วมมือกัน ช่วยกันแก้ปัญหา ดังนี้ (1) จะต้องมีการ
วิเ คราะห์ค วามต้อ งการของชุม ชน ความต้อ งการของ
นักเรียน แล้วนำมาสร้างหลักสูตร (2) ควรมีงบประมาณใน
การจัดจ้างครูภาษาอังกฤษ และการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนเพิ่ม (3) จัดสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกับความ
ต้อ งการของนัก เรีย น และ (4) ควรให้น ัก เรีย นมีโอกาส
ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกบ้าง
3.2 ผลสรุป จากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตอบแบบสอบถามและคำถามต่างๆกลับมา 2 คน เป็นหญิง
อายุต ่ำ กว่า 31 ปี 1 คน และอายุร ะหว่า ง 51 – 55 ปี
1 คน มีค ุณ วุฒ ิก ารศึก ษาสูง สุด ระดับ ปริญ ญาตรี 1 คน
และระดับ ปริญ ญาโท 1 คน สำเร็จ การศึก ษาสาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ 1 คน และสาขาวิช าการบริห ารการศึก ษา
1 คน ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มฯมาแล้วเป็นเวลา
1 – 5 ปี 1 คน และ 16 – 20 ปี 1 คน
ในการบริหารจัดการหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
มีเฉพาะภาษาอังกฤษ ไม่มีภาษาต่างประเทศอื่น สาระสำคัญ
ที่ต ้อ งมีในหลัก สูต รประกอบด้ว ย 4 สาระสำคัญ คือ (1)
ภาษาเพื่อ การสื่อ สาร โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (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) ส่ว นการตีค วาม การนำเสนอข้อ มูล การ
นำเสนอความคิดรวบยอด และความคิดเห็น และการสร้าง
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งบุค คล อยู่ในระดับ มาก (x = 4.00
S.D. = 0.00) (2) ภาษาและวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x = 4.25 S.D. = 0.35) การใช้ภาษาต่างประเทศตาม
วัฒ นธรรมของเจ้า ของภาษา อยู่ในระดับ มากที่ส ุด (x =
4.50 S.D. = 0.71) ส่วนความสัมพันธ์ ความเหมือน ความ

แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย และการนำไปใช้อย่างเหมาะสม
อยู่ใ นระดับ มาก (x = 4.00 S.D. = 0.00) (3) ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น อยู่ในระดับมาก
(x = 4.00 S.D. = 0.00) (4) ภาษากับ ความสัม พัน ธ์ก ับ
ชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง
ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีการใช้ภาษาในห้องเรียน เป็น
พื้นฐานในการศึกษา เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และ
เป็นพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก ในระดับ
มาก (x = 4.00 S.D. = 0.00) และการใช้ภ าษานอก
ห้องเรียนในชุมชน ในระดับมาก เช่นกัน (x = 3.50 S.D. =
0.71)
ปัญ หาในการบริห ารจัด การหลัก สูต รฯนั้น
หัว หน้า กลุ่ม ฯระบุว ่า มีป ัญ หาที่ส ำคัญ ๆ คือ (1) ไม่ม ี
งบประมาณในการจ้า งครูส อนเพิ่ม (2) ไม่ม ีง บประมาณ
สำหรับการซื้อสื่อการสอน (3) ครูมีเวลาเตรียมการสอนแต่
ละระดับน้อยเพราะต้องสอนหลายระดับ (4) ในการสอนครู
ใช้ภ าษาอัง กฤษสลับ กับ ภาษาไทย นัก เรีย นไม่ค ่อ ยกล้า
แสดงออก และ (5) ไม่ม ีห ้อ งปฏิบ ัต ิก ารทางภาษาสำหรับ
สนับสนุนการเรียนรู้
ในด้า นแนวทางในการแก้ป ัญ หาต่า งๆ
หัวหน้ากลุ่มฯได้เสนอแนะไว้สอดคล้องกับปัญ หาทีเ่ กิดขึ้น
(นอกจากประเด็นที่เกี่ยวกับตัวครูและนักเรียน) คือ (1) ควร
จะต้องมีงบประมาณในการจัดจ้างครูเพิ่มเติม (2) ควรจะมี
งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการสอน และ (3) ควร
มีห้องปฏิบัติการทางภาษา
3.3 ผลสรุปจากครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
จากแบบสอบถามที่ส ่ง ไปถึง โรงเรีย นใน
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
ทุก ด้า น (x = 4.33 S.D. = 0.58) คือ (1) ศึก ษาเกณฑ์
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา (2) ศึกษาวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน (3) กำหนด
เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
การเรีย นรู้ (4) ออกแบบการเรีย นรู้แ ละจัด การเรีย นรู้ท ี่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย (5) จัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อ CAI การ์ตูน และเพลงภาษาอังกฤษ (6) จัดเตรียม
และเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
และวิธีการเรีย นรู้ (7) ประเมิน ความก้าวหน้าของผู้เรียน
ด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย (8) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้
ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง (9) ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อ
พ ัฒ นาการเรีย นการสอน และ (10) พ ัฒ นาความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของตนเองโดยการฟัง
ข่าวต่างประเทศ และฟังเพลงสากล
ในด้านการสอน ครูส อนเพื่อ ให้น ัก เรีย นใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลกใน
ระดับ มากที่ส ุด (x = 4.67 S.D. = 0.58) การสอนตาม
มาตรฐานอื่น ๆอยู่ใ นระดับ มากทั้ง หมด เรีย งตามลำดับ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ เข้าใจความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ
วัฒนธรรมไทยและนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ใช้
ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ
เรีย นรู้อ ื่น และเป็น พื้น ฐานในการพัฒ นา แสวงหาความรู้
และเปิด โลกทัศ น์ข องตนเอง ใช้ภ าษาต่า งประเทศใน
สถานการณ์ต ่า งๆทั้ง ในสถานศึก ษา ชุม ชน และสัง คม
(x = 4.33 S.D. = 0.58) เข้า ใจและตีค วามเรื่อ งที่ฟ ังและ
อ่า นจากสื่อ ประเภทต่างๆและแสดงความคิด เห็น อย่างมี

110

เหตุผ ล (x = 4.25 S.D. = 0.66) นำเสนอข้อ มูล ข่า วสาร
ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูด
และการเขียน (x = 4.17 S.D. = 0.76) และใช้ทักษะการ
สื่อ สารในการแลกเปลี่ย นข้อ มูล ข่าวสาร แสดงความรู้ส ึก
และความคิด เห็น อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ (x = 3.93 S.D. =
0.97)
เพื่อช่วยในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ครูเสนอว่า (1) สถานศึกษาควรจ้างครูภาษาอังกฤษเพิ่ม (2)
ควรมีง บประมาณในการจัด ซื้อ สื่อ การเรีย นการสอนเพิ่ม
และ (3) ครูผู้สอนเองต้องพยายามกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ
เนื้อหาการเรียนมากขึ้น เช่น การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตมา
ช่วยเสริมให้นักเรียนได้มีความสนใจมากขึ้น
3.4 ผลสรุปจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
น ัก เรีย น ช ั้น ม ัธ ย ม ศ ึก ษ าป ีท ี่ 3 ต อ บ
แบบสอบถามกลับ มาจำนวน 85 คน เป็น นัก เรีย นชาย
จำนวน 48 คน (56.47%) และเป็นนักเรียนหญิงจำนวน 37
คน (43.52%) อายุ 14 ปี จำนวน 8 คน (9.41%) อายุ 15
ปี จำนวน 71 คน (83.52%) และอายุ 16 ปี จำนวน 6 คน
(7.05%)
ในด้า นการเรีย น นัก เรีย นตระหนัก ถึง
บทบาทของผู้เรียนและปฏิบัติตัวในฐานะผู้เรียนในระดับมาก
และปานกลาง บทบาทที่อ ยู่ใ นระดับ มาก คือ กำหนด
เป ้า ห มาย วางแผน และรับ ผิด ชอบ การเรีย นรู้ข อง
ตนเอง (x = 3.82 S.D. = 0.71) หาความรู้เพิ่ม เติม จาก
อิน เทอร์เน็ต (x = 3.68 S.D. = 0.89) สรุป สิ่ง ที่เรีย นมา
ด้ว ยตนเอง และนำไปประยุก ต์ใ ช้ใ นสถานการณ์ต ่า ง ๆ
(x = 3.64 S.D. = 0.72) ประเมิน การเรีย นรู้ข องตนเอง
อย่า งต่อ เนื่อ ง (x = 3.59 S.D. = 0.71) มีป ฏิส ัม พ ัน ธ์
ท ำงาน ท ำก ิจ ก รรม ร่ว ม ก ับ ก ล ุ่ม แ ล ะค รู (x = 3.58
S.D. = 0.71) วิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่เรียนมา ตั้งคำถาม
คิด หาคำตอบ หรือ แนวทางแก้ป ัญ หาด้ว ยวิธ ีก ารต่า ง ๆ
(x = 3.52 S.D. = 0.73) และบทบาทที่อ ยู่ใ นระดับ ปาน
กลาง คือ หาความรู้เ พิ่ม เติม จากการเรีย นพิเ ศษที่อ ื่น
(x = 3.36 S.D. = 0.91) และหาความรู้เ พ ิ่ม เติม จาก
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) พูด แสดงความคิด เห็น เกี่ย วกับ
กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล
ประกอบและ (3) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
โรงเรียนชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ
สิ่งที่นักเรียนต้องการให้ทางโรงเรียนจัดหา
ให้เพิ่มเติม เป็นสื่อที่จะช่วยในการส่งเสริมศักยภาพในการ
เรีย นการสอนมีเ พีย ง 3 อย่า ง คือ (1) คอมพิว เตอร์
(76.47%) (2) หนัง สือ ภาษาต่า งประเทศในห้อ งเรีย น
(20.00%) และ (3) หนังสือภาษาต่างประเทศในห้องสมุด
(17.64%)
ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน
ต้องการให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีก เรียงตามลำดับ
ความต้อ งการ คือ (1) การเล่น เกมส์ภ าษาต่า งประเทศ
(48.24%) (2) การชมภาพยนตร์ภ าษาต่า งประเทศ
(42.35%) (3) การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้สนุกสนาน
(38.82%) (4) การจัด แสดงผลงานที่ด ีๆ ของนัก เรีย น
(35.29%) (5) การพูด ภาษาต่า งประเทศในห้อ งเรีย น
(31.76%) (6) การร้องเพลงภาษาต่างประเทศ (28.24%)
(7) การเชิญ เจ้าของภาษามาพูดคุยกับนักเรียน (18.82%)
และ (8) การแสดงละครภาษาต่างประเทศ (77.65%)
4. การอภิปรายผล
โร งเร ีย น ต ่า งๆ บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ห ล ัก ส ูต ร
ภาษาต่างประเทศตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในทักษะแห่งอนาคต: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 ที่เป็น
กรอบแนวคิดสำหรับการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้
รู้จ ัก คิด มีค วามคิด สร้า งสรรค์ มีท ัก ษะการเรีย นรู้ข ้า ม
วัฒนธรรม มีความสามารถในการปรับตัว แก้ปัญหา สื่อสาร
และร่วมมือกันทำงาน แต่ก็มีปัญหา นักเรียนมีผลการเรียน
ต่ำกว่าเกณฑ์ เป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวหลักสูตร ครูผู้สอน สื่อ
การเรียนการสอน ตัวนักเรียน และงบประมาณ ที่เกี่ยวกับ
หลัก สูต รนั้น แม้ก ระทรวงศึก ษาธิก ารมีน โยบายให้ใ ช้
หลักสูตรแกนกลางมีหลักสูตรแกนกลาง แต่ทางสถานศึกษา
หรือโรงเรียนสามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม
ตามบริบทของโรงเรียนและสภาพของผู้เรียนได้ แต่ท ี่เป็น

ประเด็นปัญหา คือ ทางโรงเรียนไม่ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
ให้เข้ากับบริบทของชมชนและผู้เรียน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยว
โยงไปถึงครูหรือบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
การขาดแคลนครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
เป็นปัญหาสำคัญของโรงเรียนต่าง ๆ ทำให้ครูหนึ่งคนต้องมี
ภาระงานสอนหลายระดับชั้น นอกเหนือจากงานสอนครูมี
ภาระงานอื่น อีก ด้ว ย ทำให้ไ ม่ม ีเ วลาพอสำหรับ การ
เตรียมการสอนหลายชั้น หรือในการพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะ
กับบริบทและสภาพของนักเรียน ปัญ หาต่างๆนี้สอดคล้อง
กับ ผลการวิจ ัย ของเจตน์ส ฤษฏิ์ สัง ขพัน ธ์, เก็ต ถวา บุญ
ปราการ, & วันทนา ไกรฤกษ์ (2558) ที่ได้ศึกษาสภาพและ
ป ัญ ห าการเรีย น รู้ภ าษ าอัง กฤษ ของโรงเรีย น ระดับ
มัธ ยมศึก ษา สัง กัด เทศบาลในพื้น ที่ส ามจัง หวัด ชายแดน
ภาคใต้ และรายงานผลการวิจ ัย ว่า สภาพโดยทั่วไปครูม ี
ภาระงานสอนหลายช่วงชั้น ทำให้ต้องเตรียมการสอนหลาย
ระดับ นอกเหนือจากงานสอน ครูม ีภ าระด้านอื่น อีกด้วย
การจัดกิจกรรมการสอน จัดในห้องเรียนเท่านั้น สื่อการสอน
ที่ใช้เป็นบัตรคำ เกมส์ รูปภาพ และแบบเรียน ปัญหาในการ
จัด การเรีย นการสอน คือ ครูม ีเวลาเตรีย มการสอนน้อ ย
เพราะต้องสอนหลายระดับ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ครูใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย แต่นักเรียนไม่กล้า
แสดงออก ไม่มีห้องปฏิบัติการทางภาษา ไม่มีงบประมาณใน
การจ้างครูมาสอนเพิ่มเติมหรือการจัดซื้อสื่อการสอน
ในการสอน ครูผ ู้ส อนตระหนัก ถึงบทบาทของ
ตัวเองในระดับมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี การที่ครูรู้บทบาทหน้าที่
ของตัวเองในการจัดการเรียนการสอนย่อมเป็นผลดีสำหรับ
นัก เรีย น เหมือ นที่ Zheng & Zhou (2014) ได้ส รุป จาก
การศึก ษาเรื่อ ง อิท ธิพ ลของครูภ าษาอัง กฤษต่อ ความ
กระตือรือร้นในการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นว่าในชั้นเรียนครูภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่ง
มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมาก ฉะนั้น ครูควรจะต้องมี
การนำหลายๆอย่างมาใช้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ซึ่งข้อเสนอนี้ก็ตรง
กับที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระบุไว้ว่านักเรียน
ต้องการให้มีกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism)
ที่ไม่ได้ยึดถือทฤษฏีหรือแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก
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แต่จะนำเอาหลักการหรือแนวคิดที่ดีๆ ที่เหมาะสมมาใช้ใน
ด ้า น ก ารจ ัด ก ารเรีย น ก ารส อ น เช ่น ท ี่ Paul (2006)
เสนอแนะไว้ คือ
(1) ครูต ้อ งเน้น ให้ผ ู้เรีย นเห็น ความสำคัญ
และความจำเป็นในการที่จะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
(2) ครูจะต้องรู้ทฤษฏีการเรียนรู้ต่างๆ และ
สามารถนำทฤษฎีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ นำเอาสิ่งที่ดีที่สุด
สำหรับ ผู้เรีย น ครูต ้อ งหาเทคนิค วิธ ีก ารต่า งๆที่จ ะทำให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้มากที่สุด
(3) ในชั้น เรีย น ครูจ ะต้อ งพยายามสร้า ง
บรรยากาศที่ผ ่อ นคลายไม่ใ ห้ผ ู้เรีย นรู้ส ึก อึด อัด ที่จ ะพูด
ภาษาอังกฤษ ครูต้องให้กำลังใจผู้เรียนในการลองผิดลองถูก
ได้ กล่า วคือ ผู้เ รีย นมีข ้อ ผิด พลาดได้ จะได้เ รีย นรู้จ าก
ข้อผิดพลาดนั้น ๆ
(4) การเรีย น รู้แ บ บ ครูเ ป ็น ศูน ย์ก ลาง
(Teacher – Centered Methods) ตามแนวทางของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม สามารถนำมาใช้ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
หากผู้เรียนมีเวลาจำกัดในการเรียน หรือถ้าหากครูต้องสอน
ให้ครบตามเนื้อหาในหลักสูตรในเวลาอันจำกัด
(5) การเรีย นภาษาอังกฤษที่ม ีส ิ่งแวดล้อ ม
การเรีย น รู้เ ป ็น แบ บ ภ าษ าต ่า งป ระเท ศ วิธ ีก ารท ี่ม ี
ประสิท ธิภ าพ คือ การสอนหลัก สูต รแกนกลาง (Core
Syllabus) แบบตามลำดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน (Step-byStep Sequence)
(6) หลัก การสอนแบบ Step-by-Step จะ
ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นขั้นเป็นตอน
ไป จะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง (Confidence)
นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้เห็น ความสัม พัน ธ์ ความเชื่อ มโยง
ของภาษา จะได้ม ีป ระสบการณ์แ ละนำไปใช้ใ นการเดา
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 ช่ว ยให้ผ ู้เ รีย นได้ฝ ึก ทัก ษะทาง
ภาษาจากเพื่อนคนอื่น ๆ และได้ฝึกทักษะทางสังคม (Social
Skills) ด้วยเมื่อผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม
(8) การให ้ผ ู้เ รีย น ได้ฝ ึก ท ัก ษ ะซ้ำ ๆกัน
ต่อเนื่องกัน จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษานั้น ๆ
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เช่น การพัฒ นาทัก ษะการฟัง ครูส ามารถให้ค ำแนะนำให้
ผู้เรียนฟังภาษาอังกฤษ จากสื่อต่าง ๆ ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะ
ทำได้ ถ้าต้องการฝึกทักษะการพูด ก็ต้องกล้าที่จะพูด พูด
และพูดภาษาอังกฤษ ไม่ต้องกลัวที่จะพูดผิด
(9) การที่ผ ู้เ รีย นสามารถอ่า นและเขีย น
ภาษาอังกฤษได้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพูดสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษได้ดี
(1 0 ) ส ิ่ง แ วด ล ้อ ม ส ำห รับ ก ารเรีย น รู้
(Learning Environment) เป ็น อ งค ์ป ระ ก อ บ ท ี่ส ำค ัญ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ตำราเรียน
ใบงานสำหรับทักษะต่างๆ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือสำหรับอ่านประกอบ
รายวิช าต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ และพื้น ที่ส ำหรับ การเรีย นรู้
ด้วยตนเอง ตำราเรียน ใบงานสำหรับทักษะต่าง ๆ ทั้งการ
ฟัง การพูด การอ่า น และการเขีย นหนัง สือ แบบฝึก หัด
หนังสือ สำหรับ อ่า นประกอบรายวิช าต่างๆ คอมพิว เตอร์
และพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถ้ามีสื่อ
การเรียนการสอนดี จะช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจน่า
ตื่น เต้น สำหรับ นัก เรีย น ดังที่ว ณัฐ ฐา หงส์อ ิน ทร์ (2557)
สรุปจากงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นภาษาอัง กฤษและการคิด วิเคราะห์ข องนัก เรีย นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ
CIRC (Cooperative Integrated Reading and
Composition) และแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ว่าการจัด
กิจ กรรมน ี้ส ามารถพ ัฒ น าผลสัม ฤท ธิ์ท างการเรีย น
ภาษาอังกฤษและความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ได้ดี ครู
สามารถเลือกสื่อประกอบการสอนที่ประกอบด้วยหัวข้อที่
น่าสนใจสำหรับนักเรียนได้หลากหลาย และหัวข้อเหล่านั้น
สามารถนำมาเป็นประเด็นในการอภิปรายในห้องเรียนเพื่อ
ช่ว ยส่งเสริม ความสามารถในการคิด วิเคราะห์แ ละการใช้
ภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ บุญ ศรี พรหมมาพัน ธ์ และ
คณะ (2557) ได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเรียนการ
สอนวิช าภาษาอัง กฤษ วิท ยาศาสตร์ และคณิต ศาสตร์
สำหรับ นัก เรีย นโรงเรีย นที่เ ข้า ร่ว มโครงการยกระดับ สู่
มาตรฐานสากล โดยศึกษาจากครูผู้สอน ผลการวิจัยพบว่า
นัก เรีย นมีผ ลสำเร็จ ทางทางการเรีย นหลัง เรีย นด้ว ยสื่อ
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อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ใ นทุก รายวิช าสูง กว่า ก่อ นเรีย นอย่า งมี
นัย สำคัญ ทางสถิต ิท ี่ร ะดับ .05 แต่ป ัญ หาที่ท างโรงเรีย น
ป ระสบ คือ การขาดแคลน สื่อ ซึ่ง มีผ ลเกี่ย วโยงถึง
งบประมาณในการจัดซื้อ ทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณใน
การจัด ซื้อ และรวมไปถึง งบประมาณ ในการจ้า งครู
ภาษาต่างประเทศเพิ่ม ซึ่งไม่มีงบประมาณเช่นกันการพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนจะได้ผลหรือไม่ ส่วนหนึ่ง
ต้องขึ้นอยู่กับ ตัวนักเรียนเอง จากรายงานผลการวิจัยของ
กรรณิก าร์ ภิร มย์ร ัต น์ (2554) เรื่อ ง ปัจ จัย ที่ส ่ง ผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา สรุปว่า ส่วนหนึ่งของปัจจัยที่มีนัยสำคัญใน
การพยากรณ์ผ ลสำฤทธิ์ท างการเรีย นตามหลัก สูต รฯ คือ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ รายได้ผู้ปกครอง การดูแลเอาใจใส่ของ
ผู้ปกครอง การใช้เวลาเพื่อการเรียน และเจตคติต่อการเรียน
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ครูผู้สอนรายงานว่า นักเรียนมีความรู้
ด้านคำศัพท์น้อย ไม่ตั้งใจเรียนเนื่องจากมีปัญหาครอบครัว
ในส่วนของคำศัพท์ Far (2016) วิจัยเรื่อง
ผลของรูปแบบตำรา ความยาว และความยากง่ายของตำรา
ต่อการจำคำศัพ ท์ของผู้เรียน โดยสรุปแบบตำราที่ใช้เป็น
แบบสั้น และยาว ความยากง่ายของตำรามี 3 ระดับ คือ
ง่าย มาตรฐาน และยาก ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบตำราที่
เป็น แบบอธิบ ายสั้น และง่าย ช่ว ยให้ผ ู้เรีย นจำคำศัพ ท์ได้
ดีกว่า ฉะนั้น ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรจะ
ได้นำผลการวิจัยนี้เป็นแนวคิดในการจัดหาเนื้อหา/ตำรามา
ประกอบการเรีย นการสอนเพื่อ ช่ว ยให้น ัก เรีย นได้เรีย นรู้
คำศัพท์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
(1) ข้อ ดีต ่า งๆที่ท างสถานศึก ษาและกลุ่ม
สาระการเรีย นรู้ภ าษาต่างประเทศทำไว้ค วรจะได้ร ับ การ
สนับสนุนและพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
(2) ข้อที่เป็นปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ
จากทุก ฝ่าย ควรจะได้รับ การแก้ไขร่วมกัน จะได้ช ่ว ยกัน
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียน

5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป
ควรจะได้มีการวิจัยความต้องการของชุมชน
เกี่ย วกับ ภาษาต่า งประเทศที่จ ำเป็น ต้อ งใช้ และความ
ต้องการของนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อ
จะได้น ำผลการวิจ ัย มาสร้างหลัก สูต รเสริม การเรีย นรู้ข อง
นักเรียนและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชุมชน
6. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2559) ของ
โรงเรียนโนนข่าวิทยา โรงเรียนพล โรงเรียนพลพัฒ นศึกษา
และโรงเรียนโสนนกเต็นอุปถัมป์ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและข้อคำถามต่าง ๆ
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผศ.ดร.
สนใจ ไชยบุญ เรือ ง คณบดีค ณะศิล ปศาสตร์ วิท ยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ที่ปรึกษาของโครงการวิจัยนี้
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