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บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี   
4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอ    
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมี เพศ อายุ ช้ันเรียน  
เกรดเฉล่ีย และอาชีพของผูปกครองตางกัน 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยาง 
คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจําปการศึกษา 2555 ภาคการเรียนท่ี 1 มีจํานวนประชากร 
210 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 136 คน ซ่ึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครซ่ีและมอร
แกน (Krejcie and Morgan)โดยวิธีการสุมแบบงาย ๆสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมี 2 ประเภท 
ไดแก สถิติเชิงพรรณา คือคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิตเิชิงอนุมาน 
คือ การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or 
F-test) 

ผลการวิจัยพบวา  
1) นักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน    

ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
โดยรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือแยกออกเปนรายดาน พบวา ดานครูผูสอน, ดานหลักสูตร
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และแบบเรียน, ดานการวัดผลและประเมินผล, ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน       
การสอน อยูในระดับมาก สวนดานนักเรียน อยูในระดับปานกลาง 

2) ผลการเปรียบเทียบ พบวา นักเรียนท่ีมีเพศ อายุ ช้ันเรียน เกรดเฉล่ีย ตางกันมีความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมท้ัง 5 ดาน ไมแตกตางกัน สวนนักเรียน
ท่ีมีอาชีพของผูปกครอง ตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวม
ท้ัง 5 ดาน แตกตางกัน 

3) นักเรียน ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
สามารถแยกเปนดานมีรายละเอียดดังนี ้คือ (1) ดานครูผูสอน คือ เนนการสอนเด็กนักเรียนในเรื่อง
การสนทนา และส่ือสาร (2) ดานนักเรียน คือ อยากใหนักเรียนตั้งใจและใสใจในเวลาท่ีครูสอน  
มากขึ้นและทํางานท่ีรับมอบหมายใหเสร็จทุกครั้ง (3) ดานหลักสูตรและแบบเรียน คือ จัดใหมี
แผนการเรียนการสอน ท่ีแปลกใหม และมีเนื้อหาท่ีนาสนใจ (4) ดานการวัดผลและประเมินผล คือ 
ควรมีการวัดผลและประเมินผลตามจุดประสงค เพ่ือนักเรียนจะรูวาตนเองมีจุดดอยอะไรบางท่ีตอง
แกไข และมีจุดดีอะไรบางท่ีจะพัฒนาใหดียิ่งขึ้น (5) ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน คือ อยากใหมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับคายภาษาอังกฤษโดยบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ        
การส่ือสารและการนําไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียน 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this thesis were: 1) to study the opinions of the Mathayom 4-6 students 
on the teaching of English in Chaichimplee school, office of education school, Bangkok area 1, 2) to 
compare opinions toward learning English in Chaichimplee school, office of secondary education, 
Bangkok service area 1 of Mathayom 4-6 students with a grade point average gender, age, class 
and different occupation of the parents, 3) to examine suggestions on the teaching of English, 
Chaichimplee school, office of secondary education, Bangkok service area 1. The research tool 
was a questionnaire. The samples were collected at Mathayom 4-6 Chaichimplee School, office of 
secondary education, Bangkok service area 1, academic year 2555. The first term had 210 populations, the 
sample are 136 persons with defines the sample size using the Krejcie and Morgan by means of 
stratified random sampling was used in the analysis. The 2 types of descriptive statistics are the 
frequency, percentage, mean and standard deviation and inferential statistics is the t-test (t-test) 
and one-way test of variance (One-Way ANOVA or F-test). 
 The results of the research were as follows :- 
 1) Students with opinions on the English teaching of Chaichimplee school, office of secondary 
education, Bangkok area 1 was at a many level in five aspects. When the split individually is found that the 
teachers, the curriculum and textbooks, the evaluation, the supporting of learning activities was a 
high level. The level of students is moderate. 

2) The comparison showed that the students with different by a grade point average age 
classes have opinions on the English teaching including five aspects was not difference. The different 
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of occupation of their parents have the opinion to the English teaching activities including five 
aspects was different.  

3) The students suggestion on the English teaching activities in Chaichimplee school, 
office of secondary education, Bangkok service area 1 can separate the following details: (1) the 
teachers focus on conversation and communication, (2) the student focus on intended and more 
attend to teacher and every time to work and complete the assignments, (3) the curriculums and 
the textbooks to arrange the exotic teaching and interesting content, (4) the measurement and 
evaluation is evaluate for purposes; for students who have weaknesses to be resolved and who 
have goodness to develop more advance, (5) the factors of supporting the teaching activities that 
is extracurricular activity as English camp by professional about communication and daily used 
for students. 



 

 

จ

กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดเพราะไดรับการสนับสนุนชวยเหลือและความกรุณาจาก
หลายฝาย ผูวิจัยจึงขอขอบคุณสถาบัน องคกร และบุคคลท่ีไดใหความชวยเหลือดังตอไปนี้ 
ขอขอบคุณ พระมหาบุญถึง ชุตินฺธโร เจาอาวาสวัดตะลอมท่ีใหท่ีพักอาศัยในการศึกษาเลาเรียน       
ใหคําปรึกษาภาษาไทยท่ีผูทํางานวิจัยไมสามารถเขาใจได ใหเครื่องอํานวยความสะดวก เชน เครื่อง
ปริ้นเอกสารงานวิจัย เปนตน  

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีหอสมุดแหงชาติ ท่ีชวยสืบคนหาเอกสารตําราท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาจน
สามารถนําความรูมาเขียนวิทยานิพนธนี้ได และกรุณาช้ีแนะแนวทางในการศึกษาคนควา ขอขอบคณุ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซ่ึงประกอบดวย ดร.ขัตติยา ดวงสําราญ ประธานกรรมการ และ 
คณะกรรมการทุก ๆ ทานท่ีไมไดเอยช่ือ ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดตรวจสอบวิทยานิพนธ
และเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยจนแลวเสร็จเรียบรอย  

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีของมหามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกทานท่ีไดอุทิศแรงกาย
และแรงใจใหบริการท่ีดีเยี่ยมสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ ซ่ึงเปนการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จ 
ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ท่ีใหความชวยเหลือดวยการเติมเต็มส่ิงท่ีขาดแคลนดวยดีเสมอมา ขอขอบคุณ            
พระมหาไกรวรรณ  ชินทตฺติโย (ดร.) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีกรุณาแกไขเพ่ิมเติมเนื้อหาและ
แนะนําเกี่ยวกับรูปแบบการจัดพิมพวิทยานิพนธใหถูกตองตามรูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอขอบคุณคณาจารย อาจารยสอน นักเรียนในโรงเรียนไชย
ฉิมพลีวิทยาคมทุก ๆ ทานท่ีใหความสะดวกในการบริการ การเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดใน
วิทยานิพนธนี้  

ทุกทานท่ีกลาวมาไดเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา แนะนําองคความรู ใหบริการ 
และชวยแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของวิทยานิพนธฉบับนี้จนแลวเสร็จสมบูรณ 

ทายท่ีสุดขอขอบคุณพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย ตลอดจนทุกทาน ท่ีมีสวนชวย
สงเสริมใหงานวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีทุกประการ 
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สารบัญตาราง 
  

  หนา 
ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามหองเรียนโรงเรียนไชย

ฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 

 
 

105 
ตารางที่ 4.1  แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั่วไป

เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ 
ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย อาชีพของผูปกครอง 

 
 

112 
ตารางที่ 4.2 แสดงการสรุปคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ

ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 
ดาน คือ ดานครูผูสอน ดานนักเรียน ดานหลักสูตรและแบบเรียน ดาน
การวัดผลและประเมินผล ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 

114 
ตารางที ่4.3  แสดงการสรุปคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ

ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอน  

 
 
 

115 
ตารางที ่4.4  แสดงการสรุปคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ

ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานนักเรียน 

 
 
 

116 
ตารางที ่4.5  แสดงการสรุปคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ

ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตร
และแบบเรียน 

 
 
 
 

117 
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ตารางที ่4.6  แสดงการสรุปคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการวัดและ
ประเมินผล 

 
 
 
 

118 
ตารางที ่4.7  แสดงการสรุปคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ

ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัย
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 
 

119 
ตารางที ่4.8  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน 
จําแนกตามเพศ 

 
 
 
 

120 
ตารางที่ 4.9  แสดงการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่

มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลี
วิ ท ย า ค ม  สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน จําแนกตามเพศ 

 
 
 

121 
ตารางที ่4.10  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอน จําแนก
ตามเพศ 

 
 
 
 

121 
ตารางที่ 4.11  แสดงการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่

มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ดานครูผูสอน จําแนกตามเพศ 

 
 
 

122 
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ตารางที4่.12  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานนักเรียน จําแนก
ตามเพศ 

 
 
 
 

122 
ตารางที ่4.13  แสดงการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่

มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ดานนักเรียน จําแนกตามเพศ 

 
 
 

123 
ตารางที่ 4.14  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตรและ
แบบเรียน จําแนกตามเพศ 

 
 
 
 

123 
ตารางที่ 4.15  แสดงการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6           

ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
ดานหลักสูตรและแบบเรียน จําแนกตามเพศ 

 
 
 

124 
ตารางที ่4.16  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการวัดผลและ
ประเมินผล จําแนกตามเพศ 

 
 
 
 

124 
ตารางที่ 4.17  แสดงการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่

มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ดานการวัดผลและประเมินผล จําแนกตามเพศ 

 
 
 

125 
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ตารางที่ 4.18  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัยสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามเพศ 

 
 
 
 

125 
ตารางที่ 4.19  แสดงการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่

มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลี
วิ ท ย า ค ม  สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน จําแนกตามเพศ 

 
 
 
 

126 
ตารางที่ 4.20  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน 
จําแนกตามอาย ุ

 
 
 
 

126 
ตารางที ่4.21  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน จําแนกตามอายุ 

 
 
 

127 
ตารางที่ 4.22  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอน จําแนก
ตามอาย ุ

 
 
 
 

127 
ตารางที่ 4.23  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอน จําแนกตามอายุ  

 
 
 

128 
 



ฑ 

ตารางที่ 4.24  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานนักเรียน จําแนก
ตามอาย ุ

 
 
 
 

128 
ตารางที ่4.25  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานนักเรียน จําแนกตามอายุ  

 
 
 

129 
ตารางที่ 4.26  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตรและ
แบบเรียน จําแนกตามอายุ 

 
 
 
 

129 
ตารางที่ 4.27  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตรและแบบเรียน 
จําแนกตามอาย ุ

 
 
 
 

130 
ตารางที่ 4.28  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการวัดผลและ
ประเมินผล จําแนกตามอาย ุ

 
 
 
 

130 
ตารางที ่4.29  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการวัดผลและประเมินผล 
จําแนกตามอายุ  

 
 
 
 

131 



ฒ 

ตารางที่ 4.30  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัยสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามอาย ุ

 
 
 
 

131 
ตารางที่ 4.31  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัยสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามอายุ  

 
 
 
 

132 
ตารางที่ 4.32  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน 
จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

 
 
 
 

132 
ตารางที่ 4.33  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของนักเ รียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน จําแนกตาม
ระดับชั้นเรียน 

 
 
 
 

133 
ตารางที่ 4.34  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอน จําแนก
ตามระดับชั้นเรียน 

 
 
 
 

133 
ตารางที่ 4.35  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอน จําแนกตามระดับชั้นเรียน  

 
 
 

134 



ณ 

ตารางที่ 4.36 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานนักเรียน จําแนก
ตามระดับชั้นเรียน 

 
 
 
 

134 
ตารางที่ 4.37 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานนักเรียน จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

 
 
 

135 
ตารางที ่4.38  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตรและ
แบบเรียน จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

 
 
 
 

135 
ตารางที่ 4.39  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตรและแบบเรียน 
จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

 
 
 
 

136 
ตารางที่ 4.40  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการวัดผลและ
ประเมินผล จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

 
 
 
 

136 
ตารางที่ 4.41 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการวัดผลและประเมินผล 
จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

 
 
 
 

137 



ด 

ตารางที่ 4.42 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัยสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

 
 
 
 

137 
ตารางที่ 4.43  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัยสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

 
 
 
 

138 
ตารางที่ 4.44  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน 
จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 
 
 
 

138 
ตารางที่ 4.45  แสดงการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่

มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
โดยรวมทั้ง5 ดาน จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 
 
 

139 
ตารางที่ 4.46  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอน จําแนก
ตามเกรดเฉลี่ย 

 
 
 
 

139 
ตารางที ่4.47  แสดงการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6            

ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ดานครูผูสอน จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 
 
 

140 
 



ต 

ตารางที ่48  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานนักเรียน จําแนก
ตามเกรดเฉลี่ย 

 
 
 
 

140 
ตารางที่ 4.49 แสดงการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่

มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ดานนักเรียน จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 
 
 

141 
ตารางที่ 4.50 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตรและ
แบบเรียน จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 
 
 
 

141 
ตารางที่ 4.51 แสดงการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่

มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
ดานหลักสูตรและแบบเรียน จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 
 
 

142 
ตารางที ่52 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการวัดผลและ
ประเมินผล จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 
 
 
 

142 
ตารางที่ 4.53 แสดงการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่

มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 
ดานการวัดผลและประเมินผล จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 
 
 

143 
 
 



ถ 

ตารางที ่4.54 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 ดานปจจัยสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 
 
 
 

143 
ตารางที่ 4.55  แสดงการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่

มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 
ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจําแนกตามเกรด
เฉลี่ย 

 
 
 
 

144 
ตารางที่ 4.56  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน 
จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 
 
 
 

144 
ตารางที่ 4.57  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน  ความคิดเห็นของนักเ รียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน จําแนกตาม
อาชีพของผูปกครอง 

 
 
 
 

145 
ตารางที่ 4.58  แสดงการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู ความคิดเห็นของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่  4-6 ที่ มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน 
จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

 
 
 
 

146 
ตารางที่ 4.59  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 ดานครูผูสอน อาชีพของผูปกครอง  

 
 
 

147 



ท 

ตารางที่ 4.60  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของนักเ รียน
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 ดานครูผูสอน อาชีพของผูปกครอง 

 
 
 

147 
ตารางที่ 4.61  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 ดานนักเรียนจําแนกตาม
อาชีพของผูปกครอง  

 
 
 
 

148 
ตารางที่ 4.62  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของนักเ รียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 ดานนักเรียน จําแนกตามอาชีพ
ของผูปกครอง 

 
 
 
 

148 
ตารางที่ 4.63 แสดงการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู ความคิดเห็นของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่  4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 ดานนักเรียน จําแนกตาม
อาชีพของผูปกครอง ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

 
 
 
 

149 
ตารางที่ 4.64  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 ดานหลักสูตรและ
แบบเรียน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง  

 
 
 
 

150 
ตารางที่ 4.65  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของนักเ รียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 ดานหลักสูตรและแบบเรียน 
จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 
 
 
 

150 



ธ 

ตารางที่ 4.66  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 ดานการวัดผลและ
ประเมินผล จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง  

 
 
 
 

151 
ตารางที่ 4.67  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของนักเ รียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 ดานการวัดผลและประเมินผล 
จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 
 
 
 

152 
ตารางที่ 4.68  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 ดานปจจัยสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 
 
 
 

152 
ตารางที่ 4.69  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของนักเ รียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 ดานปจจัยสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 
 
 
 

153 
ตารางที่ 4.70  แสดงการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู ความคิดเห็นของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่  4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 ดานนักเรียน จําแนกตาม
อาชีพของผูปกครอง ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 
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สารบัญแผนภูมิ 
 
  หนา 
แผนภูมิที่ 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 103 

 



 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ภาษาตางประเทศมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการส่ือสาร ภาษาอังกฤษเปนภาษาหนึ่งท่ีท่ัวโลก
ใชเปนภาษาสากล การเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเปนส่ิงจําเปน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการติดตอส่ือสาร  
การศึกษา การแสวงหาขอมูลขาวสารเพ่ือเพ่ิมเติมความรู เพ่ือประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือใหสามารถ
นําประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ เขาใจความแตกตางทางการเมืองและวัฒนธรรมในฐานะท่ี
เปนพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัฒน การเรียนภาษาอังกฤษจะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกล 
สามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสมและมั่นใจนอกจากนี้ยังสามารถ
ถายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณไทยไปสูสังคมโลกไดดวย ส่ิงท่ีตองปรับตัวเปนอยางมากของ
ประเทศไทยในขณะนี้คือ ภาษาอังกฤษ เด็กนักเรียนเราเรียนภาษาตั้งแตประถมจนถึงมหาวิทยาลัย
นับแลวประมาณ 16 ป แตส่ือสารเปนภาษาอังกฤษยังไมดีนัก1 จากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของและ
พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นบังคับ หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5) กลาววา สงเสริม
สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ2 นอกจากนี้ในมาตรา มาตรา 24 การจัดการกระบวนการเรียนรู       
ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของนักเรียน ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด    
การจัดการเผชิญสถานการณเพ่ือประยุกตความรูมาใชและแกปญหา จัดใหผูเรียนเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหคิดได คิดเปน จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ 

                                         
 1สีดา  สอนศร,ี “ภาษาอังกฤษสําหรับประเทศไทยสูอาเซียน”, มติชนรายวัน, (31 ม.ค. 2555) : 6. 
 2พิชญสินี  ชมพูคํา, วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพศาสนา, 2542),   
หนา 15. 
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รวมท้ังการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเกิด
ความรูและมีความรอบรู3 
 ประโยชนหรือเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคาดหวังวา เม่ือผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องตั้งแตช้ัน
ปฐมศึกษาผูเรียนจะมีเจตคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศส่ือสาร                    
ในสถานการณตาง ๆ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดใหสาระการเรียนรูกลุมวิชา
ภาษาตางประเทศเปนสาระการเรียนรูท่ีเสริมสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการ
คิดและการทํางานอยางสรางสรรค เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร การเรียนภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกลและเกิดความม่ันใจ
ในการส่ือสารกับชาวตางประเทศ รวมท้ังเกิดเจตคติท่ีดีตอภาษาวัฒนธรรมตางประเทศโดยความ
ภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย4   
 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1 
ปรากฏวามีผลการเรียนอยูในระดับต่ํา คือ ป พ.ศ.2553-2554 โรงเรียนขาดแคลนครูผูสอน ครูผูสอน
มีไมเพียงพอในรายวิชาภาษาอังกฤษจึงทําใหนักเรียนไมไดรับความรูจากการเรียนการสอนอยาง
เต็มท่ี นอกจากนี้นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไมเทากัน จึงทําใหการจัดการเรียนสอนไม
ไดผลเทาท่ีควร ดังนั้น ผูทําวิจัยจึงมีความตองการทํางานวิจัย เพ่ือการพัฒนาแกไขปญหาเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตอไป5  
 ดังนั้น ผูวิจัย จึงมีความสนใจศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 

                                         
3อุดมศักดิ์  พลอยบุตร, “3TD กับการพัฒนาผูเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษา”, วารสารวิชาการ, 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 8 (สิงหาคม 2546) : 8-9. 
4กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษา 

ตางประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2545), หนา 2-3. 
5สัมภาษณ อาจารย ธนิษฐา ธรรมโยธิน, หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ระดับ ม.ปลาย, โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 
10 มกราคม 2555. 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1” มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้

1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมี เพศ อายุ ช้ันเรียน เกรดเฉล่ีย และอาชีพของผูปกครอง ตางกัน 

1.2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  
   
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 นักเรียนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
แตกตางกัน 

1.3.2 นักเรียนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
แตกตางกัน 

1.3.3 นักเรียนท่ีมีช้ันเรียน ตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ แตกตางกัน 

1.3.4 นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ีย ตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ แตกตางกัน 

1.3.5 นักเรียนท่ีมีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ แตกตางกัน 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตดานประชากร 
 ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนไชยฉิมพลี
วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 รวมนกัเรยีนมีท้ังหมด 
210 คน  
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 1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา  
 ไดแก ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
เปนโรงเรียนขนาดกลาง 5 ดาน ไดแก 1) ดานครูผูสอน 2) ดานนักเรียน 3) ดานหลักสูตรและแบบเรียน        
4) ดานการวัดผลและประเมินผล 5) ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.4.3 ขอบเขตดานพ้ืนที่ 
 ไดแก โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 
 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.5.1 ทําใหทราบความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนกัเรยีน
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 
 1.5.2 ทําใหทราบขอเปรียบเทียบท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมี เพศ อายุ ช้ันเรียน เกรดเฉล่ีย และอาชีพของผูปกครอง
ตางกัน  
 1.5.3 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาเปนบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือใหมีความเหมาะสม
กับผูเรียน พรอมท้ังเปนแนวทางสําหรับผูสนใจไดนําไปสราง เปนบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ              
ในหัวขออ่ืน และวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 
 
1.6 นิยามคําศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ หมายถึง ความรูสึก ความคิด 
ความเช่ือ เห็นดวย และไมเห็นดวยตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยศึกษา 5 ดาน ไดแก                 
1. ดานครูผูสอน 2. ดานนักเรียน 3” ดานหลักสูตรและแบบเรียน 4. ดานการวัดผลและประเมินผล         
5” ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 วิชาภาษาอังกฤษ หมายถึง รายวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีบรรจุไวในหลักสูตรวิชากลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับท่ี 4-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 
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 ครูผูสอน หมายถึง ครูผูสอนบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยอาจเปนครูประจําช้ันหรือ 
ครูประจําวิชาภาษาอังกฤษ 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนปท่ี 4-6 (มัธยมศึกษาปท่ี 4 - มัธยมศึกษาปท่ี 6) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2555 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 

ดานครูผูสอน หมายถึง ตัวครูท่ีทําใหการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค เชน ครูมีความรู
ความสามารถ หรือประสบการณ มีทักษะในการสอน มีความถนัดในการสอน มีการเปดโอกาสให
นักเรียนไดปรึกษาปญหาการเรียนการสอน และครูตองมีความอดทน เปนตน 
 ดานนักเรียน หมายถึง ตัวนักเรียนท่ีทําใหการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนผูท่ีมี
สวนรวมท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอน เชน นักเรียนมีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษท่ีครูอธิบายหรือสอนในแตละครั้ง นักเรียนมีความรูเหมาะสมกับบทเรียน นักเรียนมี
ความสนใจในการเรียน และนักเรียนมีทักษะในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เปนตน 
 ดานหลักสูตรและแบบเรียน หมายถึง การใชหลักสูตรหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัดของครู 
เชน ความยากงายของหนังสือแบบเรียนแตละเลม หลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีความ
สอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของนักเรียน หลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมี
เนื้อหาสาระครอบคลุม เปนส่ิงท่ีชวยใหการสอนดําเนินไปไดราบรื่นและสะดวกคลองตัวแกผูเรียน 
เปนตน 
 ดานการวัดผลและประเมินผล หมายถึง การวัตผลประเมินผลของครู เชน เปนกระบวนการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
แลวตัดสินคุณคาของกิจกรรมทางการศึกษานั้นวาเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยการประเมินจะตอง
อาศัยวิธีการท่ีมีระเบียบแบบแผน มีหลักฐานและเหตุผลประกอบอยางเพียงพอ เปนตน 
 ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง ส่ิงท่ีชวยสงเสริม กระตุน 
สนับสนุนการจัดการศึกษาทําใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ เชน งบประมาณ บุคลากร 
อาคารสถานท่ี และแหลงขอมูลทางภาษาใหคนควาเพ่ิมเติม เปนตน 
 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 



 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัด 

การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1” ซ่ึงใน บทนี้จะเปนการรวบรวมเอกสาร รายงาน และผลงานวิจัย              
ท่ีเกี่ยวของประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี ้

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
2.3 สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย 
2.4 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

2.5 แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในปจจุบัน 
2.6 สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.8 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
 2.1.1 ความหมายของความคิดเห็น 
 ความคิดเห็นตามศัพททางพระพุทธศาสนา คือ ความเห็น ซ่ึงเปนคํากลาง ๆ ความเห็นถูก
จัดเปนสัมมาทิฐิ ความเห็นผิดจัดเปนมิจฉาทิฐิ สวนความคิดเห็นตามความเห็นทางโลก คือ ความ
คิดเห็น เปนการแปลความหมาย หรือการลงความเห็นท่ีเกิดจากขอเท็จจริงท่ีแตละบุคคล ท่ีคิดวา
ถูกตองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยท่ีคนอ่ืนอาจไมเห็นดวยก็ได และความคิดเห็นนี้จะนําไปสูทัศนคติ
ของบุคคลตอไป ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหความหมายความคิดเห็นไวแตกตางกันไป ดังนี ้
 บุญสม ยอดมาลี ใหความหมายของความคิด และความเห็นไวในวารสารกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนวา 
 1. ความคิด มีความหมายใน  
  ก. เปนผลผลิตของการคิด (Product of Thinking) 
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  ข. เปนผลผลิตทางดานจิตใจ (Mental Product) 
  ค. เปนการคิดเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (To give some thought to something) เนื่องจาก
ความคิดมีความสัมพันธและเกี่ยวพันกับการคิด (Thinking) ดังนั้น จึงมีความหมาย 6 ลักษณะ ไดแก 
   1) การใหจิตใจไดกระทําอะไรก็ตาม 
   2) การเสนอความคิดเห็น 
   3) ความเช่ือและความคิดเห็นการอยูกับความคิดของตน 
   4) การนําเสนอแนวความคิด หรือการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
   5) การดึงหัวใจหรือความทรงจํากลับมา 
   6) การเอาใจใสหรือการพินิจพิจารณาอยางรอบคอบ 
  ง. ประโยชนของการคิด 
   1) เปดโอกาสใหจิตใจของตนไดทําอะไรสักอยางหรือหลายอยาง 
   2) มีการเรียนรู และเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
   3) มีการคาดการณเกี่ยวกับความเปนไปของส่ิงใกล และไกลตัว 
   4) ควรมีการบันทึกแนวความคิด อุดมการณ ปรัชญาและอ่ืน ๆ  
   5) การจดจําสามารถสืบคน และเขียนออกมาได มีความคิดในแนวลึกและแนวกวาง 
คือ มีความกวางไกล และจดบันทึกลงไวในหนังสือ ตํารา เพ่ือประโยชนตอการศึกษาเรียนรู สืบสาน
แนวความคิด อุดมการณ ปรัชญา 
   6) การมีโอกาสไดพิจารณาอยางรอบคอบ สามารถนําขอมูล ขอคดิ ขอเขียนประสบการณ
มาพิจารณาได เพ่ือความถูกตอง ชัดเจนและเกิดมรรคผลตอผูเกี่ยวของอยางเปนรูปแบบ 
 2. ความเห็น มีความหมายใน 3 ลักษณะ ไดแก 
 ก. ความหลากหลาย 
 ความคิดเปนผลผลิตของการคิด จึงมีหลากหลายแตไมวาความคิดจะมีหลากหลายเพียงใด          
ก็ตาม ความคิดจะตองมีจิตใจและสถานการณใกล หรือไกลตัว มาเกี่ยวของดวยเสมอเม่ือบุคคลตาง
ก็ตางจิตตางใจ ท่ีเปนเชนนั้นอาจจะเปนเพราะโครงสรางทางรางกายท่ีเปนเคมี และสภาพแวดลอมท่ี
แตกตางกันท่ีมีผลตอการคิดและความคิดของคน 
 ข. ความนาสนใจ 
 ความนาสนใจของการคิดและความคิดของคน คือ ทุกครั้งท่ีมีเหตุการณเกิดขึ้นหรือ
สถานการณเกิดขึ้นรอบตัวเรา เราจะตองมีการตอบสนองตอส่ิงท่ีเกิดขึ้นไมมากก็นอย อาการ
ดังกลาวเปนการคิด (Thinking) เปนลักษณะของบุคคลนําเอาขอมูลท่ีไดรับ โดยใชประสาทสัมผัส



 8 

มาพิจารณาอยางรอบคอบและรวดเร็ว บางอยางเปนไปโดยอัตโนมัติ การคิดบางอยางอาจใชเวลาใน
การคิดและตัดสินใจส้ันมาก หรืออาจใชเวลายาวนาน เม่ือมีการตัดสินใจทําใหเกิดกิจกรรมตามมา 
 ค. ความดิ่งเดี่ยว  
 ความแตกตางระหวางการคิดกับความคิด คือ การคิดตองใชเหตุการณ หรือสถานการณท่ี
ใหแงคิดในมุมตาง ๆ ไปใชในการตัดสินใจในการทํากิจกรรมตาง ๆ สวนความคิดนั้นอาจไม
จําเปนตองมีเหตุการณ หรือสถานการณท่ีเปนการเฉพาะเจาะจง ซ่ึงความคิดเปนส่ิงท่ีตองกระทํา
อยางตอเนื่อง ไมลงลึกในรายละเอียด ดังนั้นการคิดอะไรแบบดิ่งเดี่ยว ทําใหผูปฏิบัติมีความคิด
ครอบคลุมมากขึ้น การคดิจึงเปนสวนหนึ่งของความคิด1 

ปรองปรีดา โยธา กลาววา “ความคิดเห็นเกิดจากการแปลขอเท็จจริงท่ีพบเห็นมาแตลักษณะ
ของการแปลขอเท็จจริงนั้นยอมเปนไปตามทัศนคติของบุคคลและเม่ือคนนั้นถูกถามวาทําไมจึงจะมี
ความคิดเห็นอยางนั้น บุคคลนั้นจะพยายามใหเหตุผลไปตามท่ีเขาคดิ ซ่ึงไมเปนการผิดหรือถูก”2 

พงษไพบูลย  ศิลาวราเวทย ไดใหความหมายของความคิดเห็นไววา “ความคิดเห็นเปน                   
การแสดงออกทางดานความรูสึกตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดวยการพูดหรือการเขียนโดยอาศัยพ้ืนฐานความรู 
ประสบการณ และสภาพแวดลอม ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นนี้อาจจะไดรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนกไ็ด”3 

ทรงกรด ภูทอง กลาววา “ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกของมนุษยท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
หรือการแสดงออกซ่ึงวิจารณญาณท่ีมีตอเรื่องหนึ่ง เปนเรื่องของจิตใจและเปล่ียนแปลงไปตาม
ขอเท็จจริง ความคิดเห็นคลายกับทัศนคต ิแตเปนความรูสึกท่ีผิวเผินหรือหยาบกวาทัศนคต”ิ4  

                                         
 1บุญสม ยอดมาลี, “การสํารวจความตองการการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีในจังหวดั
ลพบุร”ี, วารสารกําแพงแสน, ปท่ี 1 ฉบับท่ี 3, (2546) : 141-142. 
 2ปองปรีดา โยธา, “ความคิดเห็นของประชาชนตอมาตรการแกไขปญหามลพิษทางอากาศจาก
การผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาแมเมาะ : กรณีศึกษาประชาชนตําบลสบปาด อําเภอแมเมาะจังหวัด
ลําปาง”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2540, หนา 23. 

3พงษไพบูลย ศิลาวราเวทย, “ความคิดเห็นของประชาชนในเมืองตอสวนสาธารณะ: กรณศึีกษา 
ผูใชสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธสังคมศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล), 2542, หนา 25. 
 4ทรงกรด ภูทอง, “ปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของราษฎรทองถ่ินตอการจัดการทรัพยากร
ปาไมในพ้ืนท่ีเขตหามลาสัตวปา อางเก็บน้ําบางพระ จ.ชลบุรี”, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร), 2545, หนา 6. 
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ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายไววา “ความคิดเห็น หมายถึง ส่ิงท่ีนึกรูขึ้นในใจ 
ความรูท่ีเกิดขึ้นภายในใจ กอใหเกิดการแสวงหาความรูตอไป” 5 

ธนาธิป จุระจาริตต สรุปไววา “ความคิดเห็นของบุคคลจะเกี่ยวของกบัคุณสมบัติประจําตัว
ของแตละบุคคล ซ่ึงคุณสมบัติประจําตัวบางอยาง เชน พ้ืนความรู ประสบการณในการทํางานและ
การติดตอระหวางบุคคลนั้นเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหบุคคลและกลุมมีความคิดเห็นไปในทิศทาง
ใดทิศทางหนึ่ง ท้ังนี้เพราะพ้ืนฐานความรูอันเปนกระบวนการสังคม แตการไดรับจากการศึกษามา
เปนระยะเวลาหลายปจะเปนรากฐานกอใหเกิดความคิดเห็นตอสังคมหนึ่งสังคมใดโดยเฉพาะ”6 

อดิศักดิ์ ชื่นชู ไดสรุปความคิดเห็นไววา “ความคิดเห็นเปนการแสดงออกดานความรูสึกตอ
ส่ิงหนึ่งส่ิงใด หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ท่ีเกี่ยวของกับคานิยม ความเช่ือ ซ่ึงถาความคิดเห็น
นั้นติดตัวอยูเปนเวลานานและลึกซ้ึงมากก็จะเปนทัศนคติ ดังนั้น ความคิดเห็นอาจเปนผลของ
ทัศนคติจากบุคคลในสวนหนึ่ง และความคิดเห็นของบุคคลนั้นยังเกี่ยวของกับคุณสมบัติประจําตัว
ของบุคคลดวย เชน ภูมิหลังของบุคคล พ้ืนความรู กลุมพบปะสังสรรค ประสบการณการทํางาน 
สถานการณกับส่ิงแวดลอมตาง ๆ กระบวนการสังคมการณ (Socialization) ท่ีบุคคลนั้นไดรับและ
การไดรับอิทธิพลจากกลุมคนท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็นได”7 

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 
จากการศึกษาทบทวนเอกสารและวรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น ปรากฏวา มี

ผูใหแนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไวหลายทาน ดังนี้ 
จิตรจํานง สุภาพ ไดกลาวถึง ความสําคัญของความคิดเห็นวา ความคิดเห็น มีอิทธิพล

ครอบงําและมีบทบาทกําหนดวิถีชีวิตและสังคมของมนุษยเปนอยางมาก สามารถนําชีวิต สังคม 
หรือมนุษยชาติท้ังหมดไปสูความเจริญงอกงามหลุดพน หรือนําไปสูความเส่ือม ความพินาศก็ได  
ดังจะมองเห็นในชีวิตของบุคคล ทิฐิ (ความเห็น) เปนตัวชักจูง และกําหนดวิถีชีวิตท้ังในดานรับเขา 

                                         
5ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุคสพับลิเดชันส 2546), หนา 231.  
6ธนาธิป จุระจาริตต, “ความคิดเห็นของทหารกองหนุนในอําเภอองครักษ จังหวดันครนายก

ท่ีมีตอโครงการกองหนุนเพ่ือความม่ันคงแหงชาต”ิ, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร), 2541, หนา 63. 
 7อดิศักดิ์ ช่ืนชู, “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอวิธีเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ : ศึกษากรณี
ประชาชนในเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร), 2542, หนา 14.  
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และดานแสดงออกกลาวคือ จะมองเห็นโลกและชีวิตเปนอยางไร และจะปฏิบัติตอโลกและชีวิตนั้น
อยางไร เริ่มตั้งแตการแปลความหมายของประสบการณท่ีรับเขามาใหมอยางไร จะตีคาจะตัดสิน
วินิจฉัยอยาง จะหันไปหาหรือเลือกรับส่ิงใด สวนใด ในแงใด จะเห็นดวยหรือไม จะอยูฝายใด และ
ชักนําแนวความคิด การพูด การกระทํา ท่ีจะสนองตอบได แสดงปฏิกิริยาออกไปเองวาจะเอา
อยางไร พูดหรือทําอยางไรกับบุคคล ส่ิงของ สภาพแวดลอม หรือสถานการณนั้น ๆ พรอมท้ังสราง
เหตุผลประกอบสําหรับการท่ีจะพูดจะทําเชนนั้น8 
 สุพัตรา สุภาพ ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกของ
บุคคลหรือกลุมคนท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยเฉพาะการพูดหรือการเขียน ซ่ึงในการแสดงออกนี้
จะตองอาศัยพ้ืนความรู ประสบการณ และพฤติกรรมระหวางบุคคล กอนท่ีจะมีการตัดสินใจ
แสดงออก ซ่ึงการแสดงออกนี้อาจไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธจากผูอ่ืนก็ได9 
 นูเนวตี่ว เจมส ซ่ี (Nun ally Jum C.) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไววาท้ังความ
คิดเห็นและทัศนคติเปนเรื่องของการแสดงออกของแตละบุคคลตอประชาธิปไตยท่ัวไป                    
ตอขนบธรรมเนียมประเพณี และการแสดงออกทางความคิดเห็นในรูปท่ีเกี่ยวกับตัวเขา และไดกลาว
ตอไปอีกวา คําวา ความคิดเห็นนั้น จะใชในเรื่องเกี่ยวกับการลงความคิดเห็น (Judgment) และ
ความรู (Knowledge) ในขณะท่ีทัศนคตินั้นมักใชกันมากในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความรูสึก (Feeling) และ
ความชอบพอ (Preference) ทายท่ีสุดเขาไดสรุปวา เรามักใชคําวาความคิดเห็นมากกวาทัศนคต1ิ0 

เฟรด เอ็ม.พีร. แมน (Feld M.P. man) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไววา การสํารวจ
ความคิดเห็น เปนการศึกษา ความรูสึกของบุคคล กลุมคนท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง แตละคนจะแสดง
ความเช่ือและความรูสึกใด ๆ ออกมาโดยการพูด การเขียน เปนตน การสํารวจความคิดเห็นจะเปน
ประโยชนตอการวางนโยบายตาง ๆ การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือการเปล่ียนแปลงระบบงาน 
รวมท้ังในการฝกหัดทํางานดวย เพราะวาจะทําใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย 
และเปนไปตามความพอใจของผูรวมงาน11 

                                         
8จิตรจํานง สุภาพ, ทฤษฎีรีซาวด, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยการพิมพพลชัย, 2544), หนา 239. 
9สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา, พิมพครั้งท่ี 22, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2545),

หนา 132. 
10Nunally Jum C., Test and Measurements Assessment and Prediction, (New York : 

McGraw Hill Book Co., Inc., 1950), p. 285. 
11Fled M.P. man, Psychology in the Industrial Environment, (London : Butterworth and Co., 

Ltd., 1971), p. 3.  
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เบส จอหน (Best, J.W) ไดกลาวไววา ในการท่ีผูใดจะแสดงความคิดเห็นออกมานั้นวิธีการ
ท่ีจะใชโดยท่ัวไป คือ วิธีการตอบแบบสัมภาษณและแบบสอบถามไดเสนอแนะวา วิธีท่ีงายท่ีสุด          
ท่ีจะบอกถึงความคิดเห็นคือ การแสดงออกใหเห็นรอยละของคําตอบในแตละขอความ เพราะจะทํา
ใหเห็นวาความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะใด และจะไดทําตามขอคิดเห็นเหลานั้น12 

ฮั้นลุฟด อี (Hurlock E.) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไววา ความคิดเห็นเปนการ
แสดงออกดานความรูสึกส่ิงหนึ่งส่ิงใด เปนความรูสึกเช่ือถือท่ีไมไดอยูบนความแนนอนหรือความ
จริง แตขึ้นอยูกับจิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีขออาง หรือการแสดงเหตุผลสนับสนุนหรือปกปอง
ความคิดเห็นนั้น ความคิดเห็นบางอยางเปนผลของการแปลความหมายของขอเท็จจริง ขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติเฉพาะตัวของแตละคน เชน พ้ืนความรู ประสบการณในการทํางาน สภาพแวดลอมและ       
มีอารมณเปนสวนประกอบท่ีสําคัญ การแสดงความคิดเห็นอาจจะไดรับการยอมรับ หรือปฏิเสธจาก
คนอ่ืน ๆ ก็ได13  

จากการศึกษาทบทวนเอกสารขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ความคิดเห็น หมายถึง การแสดง
ออกมาซ่ึงการตัดสินใจจากการประเมินคาหรือทัศนะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะซ่ึงในการ
แสดงออกมานี้จะตองอาศัยพ้ืนความรู ประสบการณ และพฤติกรรมระหวางบุคคล เปนเครื่องชวย
ในการพิจารณาและประเมินคา กอนท่ีมีการตัดสินใจแสดงออก ซ่ึงการแสดงออกความคิดเห็นนี้
อาจจะเปนในทางเห็นดวยหรือไมก็ได ในบางสภาพการณความคิดเห็นอาจจะอยูในลักษณะเห็น
ดวยมากหรือเห็นดวยนอย ความคิดเห็นไมถาวรและมีการเปล่ียนแปลงไดโดยงายและความคิดเห็น
ยอมไดรับอิทธิพลจากทัศนคติ และหลักการวัดความคิดเห็นนั้นสามารถท่ีจะวัดออกมาไดโดยใช
แบบสอบถาม ซ่ึง มีท้ังแบบเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับแบบขอความท่ีกําหนดใหโดยนิยมสรางตาม
แนวคิดของลิเคอรท ซ่ึงแบงน้ําหนักความคิดเห็นเปน 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวยมาก 
เห็นดวย ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

2.1.3 องคประกอบของความคิดเห็น 
นิศาชล ประสารสุข ไดแบงองคประกอบของความคิดเห็นเปน 3 สวน ดังนี้คือ 
1. องคประกอบดานพุทธปญญา (Cognitive Component) ไดแก ความคิดเห็น ความเขาใจ 

(Thought or Idea) เปนการท่ีสมองของบุคคลรับรูวิเคราะห และวินิจฉัยขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับ ทําให

                                         
12Best, J.W., Reseach in Education, (Englewood Cliffs, New Jersy : Prentice Hall Inc, 

1977), p. 169. 
13Hurlock E., Adolescent Development, (New York : McGraw-Hill Book, 1995), pp. 

145-148. 
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เกิดความคิดเห็น ซ่ึงแสดงออกในแนวคิดท่ีวาอะไรถูก อะไรผิด ความคิดนี้อาจจะอยูในรูปใด              
รูปหนึ่งท่ีแตกตางกัน 

2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) ความรูสึกหรืออารมณท่ีสอดคลอง
กับความคิด และความเช่ือของบุคคล มีความรูสึกเปนตัวเราความคิดอีกตอหนึ่ง คือถาบุคคลมี
ความคิดในทางท่ีดีส่ิงใดส่ิงหนึ่งก็จะมีความรูสึกท่ีดีตอส่ิงนั้น ความคิดเห็นจะแสดงออกมาในรูป
ของความรูสึกชอบ ไมชอบ พอใจ หรือไมพอใจ ซ่ึงแสดงออกมาโดยสีหนา ทาทางท่ีเขาคิดหรือพูด
ถึงส่ิงนั้น 

3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) เปนความพรอมหรือความโนมเอียง
ลวงหนาท่ีจะกระทําหรือตอบสนอง (Predispositions to Act toward Some Aspect of His Environment) 
ถามีส่ิงเราท่ีเหมาะสมจะเกิดการปฏิบัติหรือมีปฏิกิริยาอยางใดอยางหนึ่งเปนผลมาจากความคิดเห็น
และความรูสึก ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปของการยอมหรือปฏิเสธ การเขาหาหรือถอยหนีเปนการกระทํา
ท่ีสามารถสังเกตได14 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นดังกลาวขางตนกระผมผูทํางานวิจัยจึงสรุปไดวา ความ
คิดเห็นเปนเรื่องของความรูสึกของแตละบุคคลท่ีเกิดขึ้นโดยมีพ้ืนฐานจากการเรียนรู เปน
องคประกอบ รวมถึงประสบการณ และความสามารถของบุคคลนั้น ๆ ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงความคิดเห็นสามารถแสดงออกไดหลายดาน และสามารถเปล่ียนไปตามขอเท็จจริง
และเจตคติของบุคคล ไมสามารถตัดสินไดวาถูกหรือผิด ความคิดเห็นมีลักษณะคลายกับทัศนคต ิซ่ึง
ความคิดเห็นสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ความคิดเห็นเชิงบวก และเชิงลบ อีกท้ังยังมี
องคประกอบของความคิดเห็นซ่ึงแบงออกเปน 3 สวน คือ องคประกอบดานพุทธปญญา, 
องคประกอบดานความรูสึก และองคประกอบดานพฤติกรรม 

2.1.4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็น  
 การแสดงออกในดานความคิดเห็น เปนเรื่องของแตละบุคคลตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด หรอืส่ิงเดยีวกนั 
จึงไมจําเปนตองเหมือนกันเสมอไป และอาจแตกตางกันออกไป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับปจจัยพ้ืนฐานของแตละ
บุคคลท่ีไดรับมาจนมีอิทธิพลตอการแสดงออกของความคิดเห็นในส่ิงนั้น ๆ ปจจัยเหลานี้ไดมีผู
เสนอแนะความคิดเอาไวและสรุปได ดังนี ้

                                         
14นิศาชล ประสารสุข, “ความคิดเห็นของผูปวยตอการใชยาสมุนไพรท่ีไดรับจากการส่ังจาย

จากโรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร”, วิทยานิพนธสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2540, หนา 12.  
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ประภาเพ็ญ สุวรรณ ไดกลาววา “อายุ มีผลตอเจตคติของบุคคลสวนใหญมักปรับตัวใหเขา
กับส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนไปไดยาก ซ่ึงทําใหมีผลตอเจตคติของเขาเอง นอกจากอายุแลวยงัมีตวัแปรอ่ืน ๆ  
อีกมากมาย เชน ปฏิกิริยาของบุคคลตอส่ิงเรา ขาวสาร เปนตน บุคคลท่ีแตกตางกัน จะมีปฏิกิริยาไม
เหมือนกัน ผลท่ีจะมีตอการเปล่ียนแปลงเจตคติ ความคิดยอมแตกตางกันไปดวย”15 

รัชนี พิทักษญาติ ไดกลาวไววา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็น สามารถสรุปได ดงันี้ 
1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

  (1) ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลมากตอการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นเพราะ
การศึกษาจะทาใหบุคคลนั้น ๆ มีความรูเรื่องตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น คนท่ีมีความรูมากมักจะมี
ความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ อยางมีเหตุผล 

  (2) ความเช่ือ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลในการยอมรับตอส่ิงตาง ๆ ซ่ึงอาจ
แตกตางกันออกไป เชน ความเช่ือในการนับถือศาสนา เปนตน 

  (3) สถานภาพทางสังคม หมายถึง สิทธิและหนาท่ีท่ีมีตอผูอ่ืน และตอสังคม หรือกลุม 
  (4) ประสบการณ เปนส่ิงกอใหเกิดการเรียนรูทาใหมีความรู ความเขาใจในหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของงาน ซ่ึงจะสงผลตอความคิดเห็น 
2) ปจจัยดานส่ิงแวดลอม ไดแก  
  (1) การอบรมของครอบครัว หมายถึง การท่ีพอแมหรือบุคคลในครอบครัวส่ังสอน         

โดยทางตรงหรือทางออม ใหสมาชิกของกลุมไดเรียนหรือรับเอาระเบียบวิธี กฎเกณฑคานิยมตาง ๆ 
ท่ีกลุมนั้นไดกําหนดไวเปนระเบียบของความประพฤติ และความสัมพันธของสมาชิกในสังคมนั้น 

  (2) กลุมและสังคมท่ีเกี่ยวของ มีอิทธิพลตอบุคคลอยางมาก เพราะเม่ือบุคคลอยูในกลุม
ใด หรือสังคมใดก็จะตองยอมรับ และปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุม หรือสังคมนั้น และในท่ีสุดก็
มักจะมีความคิดเห็นคลอยตามไปกับกลุมและสังคมนั้นดวย 

(3) ส่ือมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลอยางมากตอการ
เปล่ียนแปลงความคิดเห็นของบุคคล เพราะเปนส่ิงท่ีสรางความคิดท้ังทางดานบวกและดานลบ16 

 

                                         
15ประภาเพ็ญ สุวรรณ, ทัศนคต ิ: การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย, (กรุงเทพมหานคร : 

ไทยวัฒนาพานิช, 2540), หนา 50. 
16รัชนี พิทักษญาติ, “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎร          

และบัตรประจาตัวประชาชนของสานักทะเบียนอําเภอเมืองชลบุรี ”, การศึกษาคนควาอิสระรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), 2546, หนา 20. 
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โอสคัมพ (Oskamp) กลาววา ปจจัยท่ีทําใหเกิดความคิดเห็น ดังนี้  
 1) ปจจัยทางพันธุกรรมและรางกาย (Gene and Physiological Factors) เปนปจจัยตัวแรกท่ี
ไมคอยจะพูดถึงกันมาก โดยมีการศึกษาพบวา ปจจัยดานพันธุกรรมจะมีผลตอระดับความกาวราว
ของบุคคล ซ่ึงจะมีผลตอการศึกษา เจตคต ิหรือความคิดเห็นของบุคคลนั้น ๆ ได ปจจัยทางรางกาย 
เชน อายุ ความเจ็บปวย และผลกระทบจากการใชยาเสพติดจะมีผลตอความคิด และเจตคติขอบุคคล 
ยกตัวอยาง เชน คนท่ีมีความคิดอนุรักษนิยมมักจะเปนคนท่ีมีอายุมาก เปนตน 
 2) ประสบการณโดยตรงของบุคคล (Direct Personal Experience) คือ บุคคลไดรับความรูสึก และ
ความคิดตาง ๆ  จากประสบการณโดยตรง เปนการกระทํา หรือไดพบตอส่ิงนั้น ๆ  โดยตรงเอง ทําใหเกิดเจต
คติ หรือความคิดเห็นจากประสบการณท่ีตนเองไดรับ เชน เด็กทารกท่ีแมไดปอนน้ําสมคั้นใหทาน เขาจะ
มีความรูสึกชอบ เนื่องจากน้ําสมหวาน เย็น หอมช่ืนใจ ทําใหเขามีความรูสึกตอน้ําสมท่ีไดทานเปนครัง้
แรก เปนประสบการณโดยตรงท่ีเราไดรับ 
 3) อิทธิพลจากครอบครัว (Parental Influence) เปนปจจัยท่ีบุคคลเม่ือเปนเด็กจะไดรับอิทธิผลจาก
การอบรมเล้ียงดูของพอแมและครอบครัว ท้ังนี้ เม่ือตอนเปนเล็ก ๆ จะไดรับการอบรมส่ังสอน ท้ังดาน
ความคิด การตอบสนองความตองการทางดานรางกาย การใหรางวัลและการลงโทษ ซ่ึงเด็กจะไดรับจาก
ครอบครัว และจากประสบการณท่ีตนเองไดรับมาก 
 4) เจตคติและความคิดเห็นของกลุม (Group Determinants of Attitude) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพล
อยางมากตอความคิดเห็น หรือเจตคติของแตละบุคคล เนื่องจากบุคคลจะตองมีสังคม และอยูรวมกนั
เปนกลุม ดังนั้น ความคิดเห็นและเจตคตติาง ๆ  จะไดรับการถายทอดและมีแรงกดดันจากกลุม ไมวาจะ
เปนเพ่ือนในโรงเรียนกลุมอางอิงตาง ๆ  ซ่ึงทําใหเกิดความคลอยตามเปนไปตามกลุมได 
 5) ส่ือมวลชล (Mass Media) เปนส่ือตาง ๆ ท่ีบุคคลไดรับส่ือตาง ๆ เหลานี้  ไมวาจะเปน
หนังสือพิมพ ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน ตาง ๆ จะมีผลทําใหบุคคลมีความคิดเห็น มีความรูสึกตาง ๆ 
เปนไปตามขอมูลขาวสารท่ีไดจากส่ือ17  
 ดังนั้น ผูวิจัยพอสรุปไดดังนี้  ความคิดเห็นของบุคคลท่ีแสดงออกตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งใน
ลักษณะการยอมรับ หรือปฏิเสธขึ้นอยูกับสถานภาพ ประสบการณโดยตรงของบุคคล ปจจัยทาง
พันธุกรรมและรางกาย อิทธิพลจากครอบครัว เจตคติของกลุม ส่ือมวลชน ระดับการศึกษา กลุม 

                                         
17เพ็ญ อารีรัตน, “ ความคิดเห็นของผูประกอบการสถานบริการตอมาตรการการจัดระเบียบ

สังคมของกระทรวงมหาดไทย”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร), 2546, หนา 15-16. 
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สังคมเกี่ยวของ และส่ิงแวดลอมเฉพาะตัวของแตละบุคคล ซ่ึงตัวแปรเหลานี้ถือไดวา เปนปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการแสดงความคิดเห็น 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
 ออลไรท Allwright กลาววาจุดมุงหมายสําคัญในการเรียนการสอนภาษา ผูเรียนควรมี
โอกาสไดใชภาษาแบบตาง ๆ ในชวงการเรียนภาษาดวย18 
 เทยเลอร Taylor กลาววาแนวการสอนภาษาอังกฤษ คือ การสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธโดยตรงกับภาษาท่ีจะเรียน นั่นคือเรียนรูภาษาดวยการใชภาษาประกอบกับการศึกษา
โคลงสรางของภาษา19 

แรมสมร อยูสถาพร กลาววา การสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันมุงใหผูเรียนไดใชประโยชน
จากการเรียนรูภาษาใหมากท่ีสุด และจะตองสามารถแสดงออกไดท้ังจากการพูดจา การเขียนแสดง
ความคิดเห็นโตแยงเพ่ือรักษาสิทธิของตนเองได20 

คริสโตเฟอร บรัมฟท (Brumfit) ไดกลาวถึงการสอนภาษาอังกฤษใหผูเรียนวัยเยาว สรุป 
ไดดังนี ้

1. ผูเรียนวัยเยาวเพ่ิงเริ่มเรียนในโรงเรียน ครูจึงมีโอกาสในการหลอหลอมความคาดหวัง
เกี่ยวกับการใชชีวิตในโรงเรียน 

2. ผูเรียนในวัยเยาวท่ีอยูในกลุมเดียวกัน มีความแตกตางทางดานศักยภาพมากกวากลุม
ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือกลุมผูเรียนท่ีเปนผูใหญ เนื่องจากผูเรียนวัยเยาวมีความใกลชิดกับ
บานมาก และยังใหมตอการปฏิบัติตามรูปแบบท่ีโรงเรียนกําหนดและจัดกลุมเพ่ือหลอหลอมใหเปน
แบบเดียวกัน ซ่ึงวิธีการดังกลาวเพ่ิมมากขึ้นตามจํานวนปท่ีอยูในโรงเรียน 

3. ผูเรียนวัยเยาวมักเปนผูเรียนท่ีมีความกระตือรือรน เอาใจใสตอการเรียนรูส่ิงตาง ๆ          
โดยปราศจากการยับยั้งช่ังใจ ซ่ึงผูเรียนในวัยโตมากกวามักขาดคุณสมบัติเหลานี ้

                                         
18Allwrigght, R. Language learning though Communication practice, (Oxford : Oxford 

University press, 1979), p. 167. 
19Taylor, B. “Teacching ESL : Incorporating a Communicative, student-centered component”, 1979,  

p. 70.  
20แรมสมร อยูสถาพร, เทคนิคและวิธีสอนระดับประถมศึกษา, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพจุฬาลงการณมหาวิทยาลัย, 2541), หนา 153. 
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4. การเรียนรูของผูเรียนวัยเยาวมีสวนสัมพันธใกลชิดกับการพัฒนาการทางความคิดและ
มโนคติ เพราะใกลเคียงกับประสบการณแรกเริ่มในการเรียนท่ีโรงเรียน 

5. ผูเรียนวัยเยาวตองการกิจกรรมการเคล่ือนไหวมากพอ ๆ กับการกระตุนใหรูจักคิดและ 
ถาพฤติกรรม ท้ัง 2 ลักษณะนี้เกิดขึ้นไดมากเทาไรก็จะเปนผลดี ตอผูเรียนมากเทานั้น21 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงพอสรุปไดวาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนั้นควรจะมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู และกิจกรรม ในการเรียนการสอนนั้นจะตองเนนไปท่ีการให
ผูเรียนไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกันมากท่ีสุดรวมถึงภาษาท่ีใชจะตองเปนภาษาท่ีมีความสอดคลองกับ
ภาษาในสถานการณจริงในชีวิตประจําวันใหมากท่ีสุด  

ไวยากรณภาษาอังกฤษก็เปนสวนหนึ่งในการท่ีจะชวยสงเสริมความม่ันใจของผูเรยีนในการ
ท่ีผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน เพราะถาผูเรียนสามารถใชประโยคไดอยางถูกตองตามหลักไวยากรณและ
จะชวยสรางความม่ันใจในการติดตอส่ือสารเพ่ิมมากขึ้น 

2.2.1 ความหมายของการสอน 
บุคคลท่ัวไปสวนใหญเขาใจวา การสอน คือ การถายทอดเนื้อหาวิชา โดยใชวิธีการบอกให

ทํา ใหจํา ใหจด และนําไปทองจํา เพ่ือสอบตอไป แตในแวดวงผูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาจะเขาใจวา 
การสอนมิไดหมายถึง การบอกใหทํา ใหจํา ใหจด แตเพียงอยางเดียว การสอนมีความหมาย ลึกซ้ึง
กวานั้น กลาวคือ วิธีใดก็ตามท่ีครูนํามาใชเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เรียกไดวาการสอนท้ังส้ิน 

นักศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการสอนไวดังนี ้
อาภรณ ใจเที่ยง กลาววา “การสอน คือ กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน

เพ่ือทําใหผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงตามจุดประสงคท่ีกําหนด ซ่ึงตองอาศัยทางศาสตรและศิลป
ของผูสอน”22 

จากความหมายของการสอนดังกลาว ผูวิจัยจึงพอสรุปไดวา คือ ความพยายามของผูสอนทุก
ดานเพ่ือทําใหผูเรียนบรรลุศักยภาพอยางเต็มท่ีสูงสุดในการพัฒนาการทุกดานของแตละคนอยาง
เต็มท่ีและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2.2 ความสําคัญของการสอน 
ชาญชัย ยมดิษฐ กลาววา “การสอนมีความสําคัญ 3 ประการ คือ 
1. ความสําคัญสําหรับหนาท่ีทางวิชาชีพของคร ู

                                         
21กรมวิชาการ, การศึกษาสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุงเนนทักษะการส่ือสาร

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, (กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ, 2546), หนา 14. 
22อาภรณ ใจเท่ียง, หลักการสอน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2546), หนา 2.  
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2. ความสําคัญในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
3. ความสําคัญสําหรับการพัฒนาศาสตรดานการสอน”23 
จากความสําคัญของการสอนดังกลาว ผูวิจัยจึงพอสรุปไดวา การสอนมีความสําคัญ คือ            

มีสวนชวยใหผูเรียนไดรับการศึกษาอยางเปนระบบ และเปนขั้นตอน 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหหลักท่ัวไปในการสอนไว ดังนี ้
ในเรื่องหลักท่ัวไปของการสอนนี้ จะขอแบงเปน 3 หมวด คือท่ีเปนขอควรคํานึงตาง ๆ

เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องท่ีสอนพวกหนึ่ง เกี่ยวกับตัวพวกเรียนพวกหนึ่ง และท่ีเกี่ยวกับตัวการสอนเอง
พวกหนึ่ง 

ก. เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเร่ืองที่สอน 
1. สอนจากส่ิงท่ีรูเห็นเขาใจงายหรือรูเห็นเขาใจอยูแลว ไปหาส่ิงท่ีเห็นเขาใจไดยาก หรือยัง

ไมรูไมเห็นไมเขาใจ ตัวอยางท่ีเห็นคือ อริยสัจจ ซ่ึงทรงเริ่มสอนจากความทุกข ความเดือดรอน
ปญหาชีวิตท่ีคนมองเห็นและประสบอยูโดยธรรมดารูเห็นประจักษกันอยูทุกคน แลวตอจากนั้น          
จึงสาวหาเหตุท่ียากลึกซ้ึงและทางแกไขตอไป 

2. สอนในเรื่องท่ีคอยลุมลึกยากลงไปตามลําดับช้ัน และความตอเนื่องกันเปนสายลงไป
อยางท่ีเรียกวา สอนเปนอนุบุพพิกถา ตัวอยางก็คือ อนุพพิกถา ไตรสิกขา พุทธโอวาท 3 เปนตน 

3. ถาส่ิงท่ีสอนเปนส่ิงท่ีแสดงได ก็สอนดวยของจริงใหผูเรียนไดดู ไดเห็น ไดฟง อยางท่ี
เรียกวาประสบการณตรง เชน ทรงสอนพระนันทะท่ีคิดถึงคูรักคนงาม ดวยการทรงพาไปชมนางฟา
นางอัปสรเทพธิดา ใหเห็นกับตา เรื่องอาจารยทิศาปาโมกขใหหมอชีวก ทดสอบตัวเอง เรื่องนาม
สิทธิชาดก หรืออยางท่ีใหพระเพงดูความเปล่ียนแปลงของดอกบัว เปนตน 

4. สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื่อง คุมอยูในเรื่อง มีจุด ไมวกวน ไมไขวเขว ไมออกนอกเรื่อง โดยไมมีอะไร 
เกี่ยวของในเนื้อหา 

5. สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได อยางทีเรียกวา สนิทาน ํ
6. สอนเทาท่ีจําเปนสําหรับใหเกิดความเขาใจ ใหการเรียนรูไดผล ไมใชสอนเทาท่ีตนรู หรอื

สอนแสดงภูมิวาผูสอนมีความรูมากเหมือนอยางท่ีพระพุทธเจาเม่ือประทับอยูในปาประดูลายใกล
เมืองโกสัมพี ไดยิบใบไมประดูลายเล็กนอยกําใสพระหัตถ แลวตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ใบประดู
ลายในพระหัตถ กับในปาไหนจะมากกวากัน ภิกษุทังหลายกราบทูลวา ในปามากกวา จึงตรัสวา          
ส่ิงท่ีพระองคตรัสรูแตมิไดทรงสอนเหมือนใบประดูลายในปา สวนท่ีทรงส่ังสอนนอยเหมือนใบ

                                         
23ชาญชัย ยมดิษฐ, เทคนิคและวิธีการสอนรวมสมัย, (กรุงเทพมหานคร : หลักพิมพ, 2548), 

หนา 15. 
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ประดูลายในพระหัตถ และตรัสแสดงเหตุผลในการท่ีมิไดทรงสอนท้ังหมดเทาท่ีตรัสรูวา เพราะส่ิง
เหลานั้นไมเปนประโยชน ไมใชหลักการดําเนินชีวิตอันประเสริฐ ไมชวยใหเกิดความรูถูกตอง
นําไปสูจุดหมาย คือนิพพานได 

7. สอนส่ิงท่ีมีความหมาย ควรท่ีเขาจะเรียนรูและเขาใจ เปนประโยชนแกตัวเขาเอง อยาง
พุทธพจนท่ีวา พระองคทรงมีพระเมตตาหวังประโยชนแกสัตวท้ังหลาย จึงตรัสพระวาจาตามหลัก 6 
ประการคือ 

1) คําพูดท่ีไมจริง ไมถูกตอง, ไมเปนประโยชน, ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน -ไมตรัส 
2) คําพูดท่ีจริง ถูกตอง, แตไมเปนประโยชน, ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน - ไมตรัส 
3) คําพูดท่ีจริง ถูกตอง, เปนประโยชน, ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน - เลือกกาลตรัส 
4) คําพูดท่ีไมจริง ไมถูกตอง, ไมเปนประโยชนถึงเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน - ไมตรัส 
5) คําพูดท่ีจริง ถูกตอง, แตไมเปนประโยชน, ถึงเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน - ไมตรัส 
6) คําพูดท่ีจริง ถูกตอง, เปนประโยชน, เปนท่ีรักท่ีชอบใจของคนอ่ืน ๆ - เลือกกาลตรัส24 

ข. เกี่ยวกับตัวผูเรียน 
1. รู คํานึงถึง และสอนใหเหมาะตามความแตกตางระหวางบุคคล อยางในทศพลญาณขอ 5 

ขอ 6 คํานึงถึงจริต 6 อันไดแก ราคจริต โทสจริต โมหจริต ศรัทธาจริต พุทธิจริต และวิตกจริตและรู
ระดับความสามารถของบุคคล อยางท่ีพระพุทธเจาทรงพิจารณา เม่ือกอนออกประกาศพระศาสนาวา 

เหลาสัตวท่ีมีธุลีในดวงตานอยก็มี ท่ีมีกิเลสในดวงตามากก็มี ท่ีมีอินทรียแกกลาก็มีท่ีมี
อินทรียออนก็มี ท่ีมีอาการดีก็มี มีอาการทรามก็มี ท่ีจะสอนใหรูไดงายก็มี ทีจะสอนใหรูไดยากก็มี 
บางพวกท่ีตระหนักถึงโทษภัยในปรโลกอยูก็มี ท้ังนี้อุประมาเหมือนดังใน กออุบลกอประทุมหรือ
กอบุณฑริก 

ตอจากนั้นไดทรงยกบัว 3 เหลาขึ้นมาเปรียบ ในท่ีนี้จะนําไปเทียบบุคคล 4 ประเภท                 
ท่ีพระองคตรัสไวในท่ีอ่ืน ดังนี ้

ก. บุคคลผูรูเขาใจไดฉับพลัน แตพอยกหัวขอขึ้นแสดงเทานั้น เรียกวา อุคฆฏิตัญู เทียบกบั
ดอกบัวพนน้ํา แตพอรับสัมผัสรัศมีตะวันก็จะบาน ณ วันนั้น 

ข. บุคคลผูสามารรูเขาใจได ตอเม่ือทานอธิบายความพิสดารออกไป เรียกวา วิปจิตัญู 
เทียบกับบัวปริ่มน้ํา จักบานตอวันรุงขึ้น 

                                         
24พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก, 

2542), หนา 33-35.  
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ค. บุคคลผูพอจะหาทางคอยช้ีแจงแนะนําใชวิธีการยักเยื้องใหเขาใจไดตอ ๆไป เรียกวา ไนยยะ 
เทียบกับบัวงามใตพ้ืนน้ํา จักบานในวันตอ ๆ ไป 

ง. บุคคลผูอับปญญา มีดวงตามืดมิด ยังไมอาจใหบรรลุคุณวิเศษไดในชาตินี้ เรียกวา ปทปรมะ 
เทียบกับบัวจมใตน้ํา นาจักเปนภักษาแหงปลาและเตา 

2. ปรับวิธีสอนผอนใหเหมาะกับบุคคลแมสอนเรื่องเดียวกันแตตางบุคคลอาจใชตางวิธีขอนี้
เกี่ยวโยงตอเนื่องมาจากขอท่ี 1 

3. นอกจากคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลแลว ผูสอนยังจะตองคํานึงถึงความพรอม 
ความสุกงอม ความแกรอบแหงอินทรียหรือญาณ ท่ีบาลีเรียกวา ปริปากะ ของผูเรียนแตละบุคคล
เปนรายๆไปดวย วาในละคราว หรือเม่ือถึงเวลานั้น ๆ เขาควรจะไดเรียนอะไรและเรียนไดแคไหน
เพียงไร หรือวาส่ิงท่ีตองการใหเขารูนั้นควรใหเขาเรียนไดหรือยังเรื่องนี้จะเห็นไดชัดในพุทธวิธี
สอนวาพระพุทธเจาทรงคอยพิจารณาปริปากะ ของบุคคล เชน คราวหนึ่งพระพุทธเจาประทับหลีก
เรนท่ียูในสงัด ทรงดําริวา “ธรรมเครื่องบมวิมุตติของราหุลสุกงอมดีแลว ถากระไรเราพึงชวยชักนํา
เธอในการกําจัดอาสวะใหยิ่งขึ้นไปอีก” ดังนี้ 

ครั้นเม่ือเสด็จไปบิณฑบาต เสวยเสร็จแลวจึงตรัสชวนพระราหุลใหเสด็จไปพักผอน
กลางวันในปาอันธวัน เม่ือถึงโคนไมแหงหนึ่ง ก็ไดประทับนั่งลงอาสนะธรรมดวยวิธีสนทนา วัน
นั้นพระราหุลก็ไดบรรลุอรหัตตผล 

อีกเรื่องหนึ่ง เม่ือคราวประทับอยู 2 องคกับพระเมฆิยะ ณ จาลิกบรรพต พระเมฆิยะทูลลา
ไปบิณฑบาตในหมูบานชันตุคามในระหวางทางกลับจากบิณฑบาตมาถึงฝงลําน้ํากิมิกาฬา ทานได
เห็นสถานท่ีในปาอัมพวันนารื่นรมย เกิดความคิดวาเปนสถานท่ีเหมาะแกการบําเพ็ญเพียร ครั้นกลับ
ถึงจาลิกบรรพต จึงเขาไปเฝาพระพุทธเจากราบทูลขออนุญาตลาไปบําเพ็ญเพียร ณ ปาริมฝงน้ํานั้น
พระพุทธองคทรงทราบวาญาณของพระเมฆิยะยังไมสุกงอมพอท่ีจะไปบําเพ็ญเพียร อยูผูเดียวใหเกดิ
ผลสําเร็จกาวหนาขึ้นไปได แตก็จะทรงใหพระเมฆิยะไดบทเรียน จึงมิไดทรงหามทีเดียว แตทรงตัด
ทานวา “รอกอนเถิดเมฆิยะ เราอยูคนเดียว เธอจงรอจนกวาจะมีรูปอ่ืนมาเสียกอน” การตรัสดังนี้ก็
เพ่ือใหรูวาพระองคมีพระทัยเยื่อใยเมตตาตอพระเมฆิยะอยูเปนแรงคอยโนมนาวเม่ือพระเมฆิยะมี
เหตุขัดของอะไรขึ้นจะไดกลับมาเฝาพระองค ครั้นพระเมฆิยะทูลคะยั้นคะยอพระองคก็ทรงอนุญาต 

ฝายพระเมฆิยะ เม่ือไปยูปาอัมพวันผูเดียวแลว ตอมาก็เกิดมีอกุศลวิตกขึ้น เพราะญาณตนเอง
ยังไมแกกลาสุกงอม ไมสามารถแกไขได จึงลับมาเฝาพระพุทธเจาและกราบทูลใหทรงทราบ 
พระองคจึงตรัสสอนเรื่องธรรม 5 อยางท่ีชวยใหเกิดปริปากะแกเจโตวิมุตติ ท่ียังไมแกกลาธรรม
เหลานี้คือ ความมีกัลยาณมิตร 1 ความมีศีล 1 การมีโอกาสไดยินไดฟง ไดรวมสนทนาอยางสะดวก 
สบายในเรื่องตาง ๆ ท่ีชวยชําระจิตใหปลอดโปรงผองใส เชน เรื่องความเพียร ศีล สมาธิ ปญญา 
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วิมุตติ เปนตน 1 การบําเพ็ญเพียรสรางกุศลเปนตนอยางหนักแนนจริงจัง 1 โดยเฉพาะทรงเนนวา
เรื่องมีกัลยาณมิตรนั้นเปนพ้ืนเบ้ืองตนอันสําคัญท่ีจะชวยใหไดท้ังศีลใหไดฟงเรื่องดีงาม ใหไดบําเพ็ญเพียร 
และไดปญญา เปนอันวาขณะนั้นพระเมฆิยะยังไมมีปริปกะยังไมพรอมท่ีจะออกไปบําเพ็ญเพียร              
ผูเดียวอยางท่ีตนประสงค ยังตองพึงอาศัยกัลยาณมิตรอยู 

4. สอนโดยใหผูเรียนลงมือทําดวยตนเอง ซ่ึงจะชวยใหเกิดความรูความเขาใจชัดเจน แมนยาํ
และไดผลจริง เชน ทรงสอนพระจูฬปนถกผูโงเขลาดวยการใหนําผาขาวไปลูบคลํา เปนตน 

5. การสอนดําเนินไปในรูปท่ีใหรูสึกวาผูเรียนกับผูสอนมีบทบาทรวมกัน ในการแสวง
ความจริง ใหมีการแสดงความคิดเห็นโตตอบเสรี หลักนี้ เปนขอสําคัญในวิธีการแหงปญญา                 
ซ่ึงตองการอิสรภาพในทางความคิด และโดยวิธีนี้เม่ือเขาถึงความจริง ผูเรียนก็จะรูศึกวาตนได
มองเห็นความจริงดวยตนเอง และมีความชัดเจนม่ันใจ หลักนี้เปนหลักท่ีพระพุทธเจาทรงใชเปน
ประจํา และมักมาในรูปการถามตอบซ่ึงอาจแยกลักษณะการสอนแบบนี้ไดเปน 

ก. ลอใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นของตนออกมาช้ีขอคิดใหแกเขาสงเสริมใหเขาคิด และให
ผูเรียนเปนวินิจฉัยความรูนั้นเอง ผูสอนเปนเพียงผูนําช้ีชองทางเขาสูความรู ในการนี้ผูสอนมัก
กลายเปนผูถามปญหาแทนท่ีจะเปนผูตอบ 

ข. มีการแสดงความคิดเห็น โตตอบอยางเสรี แตมุงหาความรู ไมใชมุงแสดงภูมิ หรือขมกัน 
6. เอาใจใสบุคคลท่ีควรจะไดรับความสนใจพิเศษเปนราย ๆไป ตามควรแกกาลเทศะและ

เหตุการณเชน ชาวนาคนหนึ่งตั้งใจไวแตกลางคืนวาจะไปฟงพุทธเทศนา บังเอิญวัวหาย ไปตามได
แลวรีบกลับมาแตกวาจะไดชาก็มาก คิดวาทันฟงทายหนอยก็ยังดี ไปถึงวัดปรากฏวาพระพุทธเจา
ทรงประทับรออยูนิง่ ๆ ไมเริ่มแสดง ยิ่งกวานั้นยังใหจัดอาหารใหเขารับประทานจนอ่ิมสบาย แลว 
จึงทรงเริ่มแสดงธรรม หรือเรื่องเด็กหญิงชาวบานลูกชางหูกคนหนึ่งอยากฟงธรรม แตมีงานมวน
กรอดายเรงอยู เม่ือทําเสร็จจึงเดินจากบานเอามวนดายไปสงบิดาท่ีโรง ผานโรงธรรมก็แวะหนอย
หนึ่ง นั่งอยูแถวหลังสุดของท่ีประชุมพระพุทธองคก็ยังทรงหันไปเอาพระทัยใส รับส่ังใหเขาไปนั่ง
ใกล ๆ ทักทายปราศรัย และสนทนาใหเกียรติใหเด็กนั้นพูดแสดงความเห็นในท่ีประชุมและทรง
เทศนาใหเด็กนั้นไดรับประโยชนจากการมาฟงธรรม 

7. ชวยเหลือเอาใจใสคนท่ีดอย ท่ีมีปญหา เชน เรื่องพระจูฬปนถกท่ีกลาวแลวเปนตน25 
ค. เกี่ยวกับตัวการสอน 
1. ในการสอนนั้น การเริ่มตนเปนจุดสําคัญมากอยางหนึ่งการเริ่มตนท่ีดีมีสวนชวยใหการ

สอนสําเร็จผลดีเปนอยางมาก อยางนอยก็เปนเครื่องดึงความสนใจ  และนําเขาสูเนื้อหาได 

                                         
25เรื่องเดียวกัน, หนา 35-40.  
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พระพุทธเจาทรงมีวิธีเริ่มตนนาสนใจมาก โดยปกติพระองคจะไมทรงเริ่มสอนดวยการเขาสูเนื้อหา
ธรรมท่ีเดียว แตจะทรงสนทนากับผูทรงพบหรือผูมาเฝาดวยเรื่องท่ีเขารูเขาใจดี หรือสนใจอยู เชน 
เม่ือทรงสนทนากับควานชาง ก็ทรงเริ่มสนทนาดวยเรื่องวิธีฝกชาง พบชาวนาก็สนทนาเรื่องทํานา 
พบพราหมณก็สนทนาเรื่องไตรเพท หรือเรื่องธรรมของพราหมณ บางท่ีก็จี้จุดสนใจ หรือเหมือน
สะกิดใหสะดุงเปนการปลุกเราความสนใจ เชน เม่ือเทศนโปรดชฎิลผูบูชาไฟ ทรงเริ่มตนดวยคําวา 
“อะไร ๆ รอนลุกเปนไฟหมดแลว” ตอจากนั้นจึงถามและอธิบายวาอะไรรอนอะไรลุกเปนไฟ นําเขา
สูธรรมะ บางท่ีก็ใชเรื่องท่ีเขาสนใจหรือท่ีเขารูนั้นเอง เปนขอสนทนาไปโดยตลอด แตแทรก
ความหมายทางธรรมเขาไวให 

2. สรางบรรยากาศในการสอนใหปลอดโปรง เพลิดเพลิน ไมตึงเครียด ไมใหเกิดความอึด
อัดใจ และใหเกียรติแกผูเรียน ใหเขามีความภูมิใจในตัว เชน เม่ือพราหมณโสณทัณฑะกับคณะไป
เฝาทานโสณทัณฑะครุนคิดวิตกอยูในใจวา 

“ถาเราถามปญหาออกไป หากพระองคตรัสวา พราหมณปญหาขอนี้ทานไมควรถามอยางนี ้
ท่ีประชุมก็จะหม่ินเราได ถาพระสมณโคดมจะพึงตรัสถามปญหาเรา ถาแมเราตอบไมถูกพระทัย 
หากพระองคตรัสวา พราหมณปญหาขอนี้ทานไมควรตอบอยางนี้ ท่ีถูกควรแกอยางนี้ ท่ีประชุมก็จะ
หม่ินเราได ถากระไรขอใหพระสมณโคดมถามปญหาเราในเรื่องไตรเพทอันเปนคําสอนของ
อาจารยเราเถิด เราจะตอบใหถูกพระทัยทีเดียว” พระพุทธเจาทรงทายใจพราหมณไดทรงดําริวา 

“โสณทัณฑะนี้ลําบากใจอยู ถากระไร เราพึงถามปญหาเขาในเรื่องไตรเพทอันเปนคําสอน
ของอาจารยฝายเขาเองเถิด” 

แลวตรัสถามถึงคุณสมบัติของพราหมณ ทําใหพราหมณนั้นสบายใจ และรูสึกภูมิใจท่ีจะ
สนทนาตอไปในเรื่องซ่ึงตัวเขาเองถือวาเขารูชํานาญอยูเปนพิเศษ และพระองคก็ทรงสามารถชักนํา
พราหมณนั้นเขาสูธรรมของพระองคไดดวยการทรงเลือกปอนคําถามตาง ๆกะพราหมณนั้น แลว
คอยสนับสนุนคําตอบของเขาตอนเขาสูแนวท่ีพระองคทรงประสงค หรือเม่ือพบนิโครธปริพาชกก็
ทรงเปดโอกาสใหเขาถามพระองคดวยปญหาเกี่ยวกับลัทธิฝายเขาทีเดียว 

3. สอนมุงเนื้อหา มุงใหเกิดความรูความเขาใจในส่ิงท่ีสอนเปนสําคัญ ไมกระทบตนและ
ผูอ่ืน ไมมุงยกตนไมมุงเสียดสีใคร ๆ ในสมัยพุทธกาล แมมีผูมาทูลถามเรื่องคําสอนของเจาลัทธิตาง ๆ 
วาของคนใดผิดคนใดถูก พระองคก็จะไมทรงตัดสิน แตจะทรงแสดงหลักธรรมใหเขาฟง คือ ใหเขา
คิดพิจารณาตัดสินเอาดวยตนเอง เชน คราวหนึ่ง พราหมณ 2 คน เขาไปเฝาทูลถามวาทาน                   
ปูรณกัสสป เจาลัทธิหนึ่ง กับทานนิครนถนาฏบุตร อีกเจาลัทธิหนึ่ง ตางก็ปฏิญาณวา ตนเปนผูรูท่ีสุด
ดวยกัน วาทะเปนปฏิปกษกัน ใครจริง ใครเท็จพระพุทธเจาตรัสตอบวา  
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“อยาเลยพราหมณ ขอท่ีท้ังสองนี้ตางพูดอวดรู มีวาทะเปนปฏิปกษกันนั้น ใครจะจริงใครจะ
เท็จพักไวเถิด เราจักแสดงธรรมใหทานท้ังสองฟงเถิด” 

เรื่องเชนนี้มีปรากฏหลายแหงในพระไตรปฎก แมเม่ือแสดงธรรมตามปกติในท่ีประชุม
สาวกก็ทรงไมยกยอ และไมทรงรุกรานท่ีประชุม ทรงช้ีแจงใหรูเขาใจชัดเจนไปตามธรรม 

4. สอนโดยเคารพ คือ ตั้งใจสอน ทําจริง ดวยความรูสึกวาเปนส่ิงมีคา มองเห็นความสําคัญ
ของผูเรียน และงานส่ังสอนนั้นไมใชสักวาทํา หรือเห็นผูเรียนโงเขลา หรือเห็นเปนช้ันต่ํา ๆ อยาง
พระพุทธจริยาท่ีวา  

“ภิกษุท้ังหลายถาแมตถาคตจะแสดงธรรมแกภิกษุท้ังหลาย ตถาคตยอมแสดงโดยเคารพ ไม
แสดงโดยไมเคารพ ถาแมแสดงแกภกิษุณี แกอุบาสกอุบาสิกา แกปุถุชนท้ังหลาย โดยท่ีสุดแมแกคน
ขอทานและพรานนก ก็ยอมแสดงโดยเคารพหาแสดงโดยขาดความเคารพไม” 

5. ใชภาษาสุภาพนุมนวล ไมหยาบคาย ชวนใหสบายใจสละสลวย เขาใจงาย อยางท่ีวา 
“พระสมณโคดมมีพระดํารัสไพเราะ รูจักตรัสถอยคําไดงดงามมีพระวาจาสุภาพ สละสลวย 

ไมมีโทษยังผูฟงใหเขาใจเนื้อความอยางชัดแจง” 
พุทธพจนแหงหนึ่ง ท่ีตรัสสอนภิกษุผูแสดงธรรม เรียกกันวาองคแหงพระธรรมกถึก ดังนี้ 

“อานนท การแสดงธรรมใหคนอ่ืนฟง มิใชส่ิงท่ีกระทําไดงาย ผูแสดงธรรมแกคนอ่ืน พึงตั้งธรรม 5 
อยางไวในใจ คือ 

1. เราจักกลาวช้ีแจงไปตามลําดับ 
2. เราจะกลาวช้ีแจงยกเหตุผลมาแสดงใหเขาใจ 
3. เราจักแสดงดวยอาศัยเมตตา 
4. เราจักไมแสดงดวยเห็นแกอามิส 
5. เราจะแสดงไปโดยไมกระทบตนและผูอ่ืน”26 

2.2.3 องคประกอบของการสอน 
มีนักการศึกษาหลายทานไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับองคประกอบการสอน ไวดังนี ้
อาภรณ ใจเที่ยง กลาวถึง “องคประกอบของการสอนแยกเปน 2 ดาน ไดแก 
1. ดานองคประกอบรวม หมายถึง องคประกอบดานโครงสรางท่ีมาประกอบกันเปนการสอน 

ประกอบดวย 
 1.1 ครู หรือผูสอน หรือวิทยากร 
 1.2 นักเรียน หรือผูเรียน 

                                         
26เรื่องเดียวกัน, หนา 41-44.  



 23 

 1.3 หลักสูตร หรือส่ิงท่ีจะสอน 
2. ดานองคประกอบยอย หมายถึง องคประกอบดานรายละเอียด ของการสอน ไดแก 
 2.1 การตั้งจุดประสงคการสอน เปนองคประกอบสําคัญอันดับแรกของการสอนทําให

ผูสอนทราบวาจะสอนเพ่ืออะไร ใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมใดบาง มากนอยเพียงใด เปน การสอนท่ีมี
เปาหมาย ขณะเดียวกันการตั้งจุดประสงคการสอนจะเปนประโยชนตอผูสอนในการเตรียมเนื้อหา
การสอน การเลือกใชวิธีสอน เลือกใชส่ือการสอน และการวัดผล ใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอน 

 2.2 การกําหนดเนื้อหาองคประกอบ หมายถึง การเลือกหรือการจัดลําดับเนื้อหาท่ีสอนดวย 
การกําหนดเนื้อหาจะทําใหผูสอนไดทราบวาจะสอนอะไร ผูเรียนควรไดรับประสบการณใดบาง 
ประสบการณใดควรไดรับกอน และในขอบเขตมากนอยเพียงใดจึงจะเหมาะสม การกําหนดเนื้อหา
ไวลวงหนาจะทําใหการสอนมีสาระคุมคากับเวลาท่ีผานไปและมีคุณคาแกผูเรียน 

 2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหผูสอนทราบวาจะสอนอยางไร ใชวิธีการใดใน
การเสนอหรือสรางประสบการณใหแกผูเรียน ซ่ึงจะตองใชวิธีการท่ีเหมาะสม อาจใชวิธีเดียวหรือ
หลายวิธีในการสอนแตละครั้ง โดยจะตองเปนวิธีท่ีเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาวิชากับผูเรียน 
กับสภาพหองเรียน และสอดคลองกับจุดประสงคการสอนท่ีกําหนดไว 

 2.4 การใชส่ือการสอน เปนสวนสําคัญในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดชัดเจนและ 
เร็วขึ้น ตลอดจนชวยเราความสนใจไดดี ส่ือการสอนท่ีดีจะชวยใหการสอนดําเนินไปไดราบรื่นและ
สะดวกคลองตัวแกผูเรียน การเตรียมส่ือการสอนทําใหผูสอนทราบวาจะใชอะไรเปนส่ือชวยสราง
ประการณใหแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีท่ีสุด 

 2.5 การวัดผลประเมินผล ชวยใหผูสอนทราบวา การสอนท่ีผานมานั้นบรรลุผลหรือไม มาก
นอยเพียงใด ผูเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม มีตอนใดหรือจุดประสงค
ใดบางท่ียังไมบรรลุ ทําใหผูสอนสามารถแกไขขอบกพรองไดตรงจุด การวัดผลประเมินผลนี้มี
ประโยชนท้ังตอผูเรียนและผูสอน ผูสอนจึงทําการวัดผลและประเมินผลทุกครั้งท่ีสอน”27 

จากความหมายองคประกอบการสอนตามท่ีนักวิชาการหลายทานไดกลาวไวผูวิจัยพอสรุป
ไดวาองคประกอบการสอน ควรประกอบดวย 
 1. ครูผูสอน คือ ผูสอน ผูถายทอดเนื้อหาวิชา ความรู ดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู 
 2. ผูเรียน หรือนักเรียน คือ ผูรับการถายทอดความรูจากผูสอน 

                                         
27อาภรณ ใจเท่ียง, หลักการสอน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2546), หนา 6.  
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 3. หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชา ส่ิงท่ีตองการสอนใหกับนักเรียน ไดเรียนรูซ่ึงควรจะนาสนใจ 
เหมาะสมกับวัย ระดับช้ัน และสภาพแวดลอมของนักเรียน 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอน คือ การจัดประสบการณท่ีเหมาะสมใหนักเรียนเกิดการเรยีนรู
โดยจะตองเปนวิธีท่ีเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหากับผูเรียน กับสภาพหองเรียน และสอดคลอง
กับจุดประสงคการสอนท่ีกําหนดไว 
 5. การวัดผลประเมินผล คือ การเลือกวิธีการและเครื่องมือวัดท่ีหลากหลาย เพ่ือวัดวาผูเรียน
เกิดผลสัมฤทธ์ิตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหผูสอนสามารถแกไขขอบกพรองไดตรงจุด 
ซ่ึงมีประโยชนท้ังตอผูเรียนและผูสอน 
 
2.3 สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย 

2.3.1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
ความหมายของวิชาภาษาอังกฤษ 
สมิธ (Smith) กลาววาปจจุบันจะพบวามีช่ือเรียกภาษาอังกฤษหลายช่ือตามบทบาทและ

หนาท่ีอันหลากหลายของภาษาอังกฤษ ซ่ึงสวนใหญเปนศัพทบัญญัติเพ่ือการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ยกตัวยาง เชน ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีสอง (English as a second language/ESL) 
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ (English as a foreign language/ESL) ภาษาอังกฤษสําหรบัผู
พูดภาษาอ่ืน ๆ (English for speakers of other language/ESL) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for 
special purposes/English for specific purposes/ESP) ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(English for science and technology/EST) ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ (English for academic 
purposes/ESP) ภาษาอังกฤษท่ัวไป (English for general purposes/ESP) ตลอดท้ังมีช่ือเรียก
ภาษาอังกฤษวาเปนภาษานานาชาติหรือภาษาของโลก คือ English as a international language (EIL) 
และ English as a world language ตามลําดับ ในจํานวนนี้ช่ือท่ีคุนเคยมานานไดแก ESL และ EFL 

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีสองหรือ ESL หมายถึงบทบาทภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ี
สองของชนกลุมนอย หรือผูอพยพท่ีอาศัยอยูในประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาประจําชาติ โดย
ประชากรเหลานี้จะพูดภาษาแรกหรือภาษาแมท่ีบานและกับญาติมิตรท่ีใชภาษาแมเดียวกัน แตจะใช
ภาษาอังกฤษท่ีโรงเรียนและท่ีทํางาน ยกตัวอยางกรณีผูอพยพหรือชนกลุมนอยในสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ หรือ ออสเตรเลีย เปนตน นอกจากนี้ยังหมายถึงบทบาทของภาษาอังกฤษในประเทศอ่ืน ๆ 
ท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ เปนภาษาเพ่ือการเรียนการสอน เปนภาษาธุรกิจ ตลอดท้ังเปน
ภาษาเพ่ือการส่ือสารในชีวิดประจําวัน โดยภาษาอังกฤษมิไดมีฐานะเปนภาษาแม ยกตัวอยางกรณี
ประเทศสิงคโปร ฟลิปปนส อินเดีย และไนจีเรีย เปนตน บทบาทของภาษาอังกฤษในกรณีท่ีเปน
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ภาษาท่ีสอง หรือ ESLนี้ มีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา ESOL สําหรับการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 
หรือ EFL หมายถึง บทบาทของภาษาอังกฤษของประเทศท่ีสอนภาษาอังกฤษเปนภาษานึ่งใน
โรงเรียน โดยมิใชภาษาอังกฤษเปนส่ือในการเรียนการสอน หรือเปนภาษาราชการและภาษาธุรกิจ
ยกตัวยางเชน บทบาทของภาษาอังกฤษในประเทศไทย มาเลเซีย ญี่ ปุน เยอรมัน เปนตน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีสอง (ESL) และภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ (EFL) นี้อาจ
เรียกรวมกันวา ภาษาอังกฤษสําหลับผูพูดภาษาอ่ืน ๆ (ESOL) กลาวคือ เปนภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ี
พูดภาษาอ่ืนเปนภาษาแมหรือผูท่ีไมไดพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแมนั้นเอง ดวยความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษตอการส่ือสารในโลกปจจุบัน โดยเปนภาษากลางท่ีมีผูใชมากท่ีสุดในโลก จึงมีผู
บัญญัติคําวา English as a international auxiliary language (EIAL) ซ่ึงหมายความถึงภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษานานาชาติและภาษาชวย กลาวคือ ผูคนในประเทศท่ีใชภาษาตางกันจะติดตอกันดวย
ภาษาอังกฤษ และจะมีภาษาอังกฤษชวยในการส่ือสารกันเองภายในประเทศเนื่องจากมีภาษาแมท่ี
ตางกัน ตัวอยางประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษ เปนภาษานานาชาติและภาษาชวย ไดแก ประเทศ
ฟลิปปนส และสิงคโปร เปนตน ในกรณีของประเทศไทยเราใชภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ
มากกวา อยางไรก็ตาม การท่ีมีนักวิชาการบัญญัติคําวา EIAL นี้ขึ้นมาก็เพ่ือนําเสนอขอเท็จจริง
เกี่ยวกับฐานะและบทบาทท่ีเปล่ียนแปลงไปของภาษาอังกฤษ โดยช้ีใหเห็นความจําเปนของการ
ยอมรับภาษาอังกฤษแบบนานาชาตินอกเหนอืจากภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษแบบ
อเมริกัน รูจักกันดีและเปนแบบมาตรฐาน ในดานการสอนภาษาอังกฤษแบบการส่ือสาร นักวิชาการ
เสนอแนะวาผูสอนควรสอนภาษาอังกฤษแบบท่ีพูดหรือใชในประเทศดวย เชน การสอน
ภาษาอังกฤษแบบไทย แบบฟลิปปนส หรือสิงคโปร ท้ังนี้เพราะในปจจุบันภาษาอังกฤษมีความ
หลากหลายเปนภาษายอยตามประเทศ หรือชนชาติตาง  ๆ ประเทศใดก็ตามท่ีตองการสอน
ภาษาอังกฤษก็ควรจะมีทัศนคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษในแบบ และมองวาภาษาอังกฤษเปนภาษาของ
ตนเอง (Our language) ดวย มิใชมีความคิดแบบเดิมวา ภาษาอังกฤษเปนภาษาของผูอ่ืน (Their 
language) คือ เปนภาษาของประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแมเทานั้น ซ่ึงภาษาอังกฤษแบบท่ี
ไมใชของเจาของภาษา (Non -native variety) นี้ ตองมีคุณสมบัติสําคัญ 3 ประการ คือ ใชส่ือความหมาย 
เขาใจกันได (Mutual intelligibility) ยอมรับไดตามหลักไวยากรณ (Grammatical Acceptability) และใชได 
อยางเหมาะสมตามบริบททางสังคม (Social Appropriateness)28 

                                         
28Smith, “English as an International Auxiliary Language.,” In Smith, Larry (ed.), Readings In 

English as an International Language, (Oxford : pergamon press Ltd, 1983), pp. 1-3. 
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คาชรู (Kachru) ไดกลาววานักวิชาการดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสวนใหญเห็น
ดวยกับแนวโนมในปจจุบัน ท่ีเปาหมายของการเรียนภาษาอังกฤษของชาวตางชาติจะเปนการเรียน
การใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติหรือภาษาชวยเพ่ือวัตถุประสงคในการส่ือสารโดยเห็น
วาภาษาอังกฤษมิไดจํากัดวาเปนภาษาของคนตะวันตก อยางคนอังกฤษ อเมริกัน แคนาดา 
ออสเตรเลีย หรือคนนิวซีแลนด ซ่ึงพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแมเทานั้นแตจะเปนภาษาของคนท่ี
ไมไดพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแมดวย เพราะภาษาอังกฤษในปจจุบันเปนภาษาของโลกหรือภาษา
นานาชาติ ฉะนั้น ทัศนคติตอภาษาอังกฤษในแบบท่ีไมใชเจาของภาษาจึงตองเปล่ียนไปดวย 
กลาวคือ เจาของภาษาก็ตองยอมรับภาษาแบบใหมหรือแบบท่ีไมใชของเจาของภาษา หรือท่ี เรียกวา
(New Englishes หรือ “Non-native varieties of English” โดยตองยอมอดทนตอสําเนียงและวิธีการ
พูดการเขียนท่ีแตกตางไปของภาษาอังกฤษแบบนี้ ตลอดท้ังตองคาดหมายและยอมรับปญหาการ
ส่ือสารท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชภาษาอังกฤษดังกลาว นอกจากนี้เจาของภาษาตองรูจักคิดแกอุปสรรค
ท่ีเกิดขึ้นจากการส่ือสารขามวัฒนธรรมนั้นดวย ในทํานองเดียวกัน ผูพูดชาวตางประเทศท่ีไมใช
เจาของภาษาก็ยอมรับวา ภาษาอังกฤษมาตรฐานแบบท่ีผูมีการศึกษาใชกันนั้นมีหลายแบบ เชน 
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ แบบอเมริกัน แบบออสเตรเลีย แบบนิวชีแลนด หรือแบบแอฟริกาใต  
เปนตน นอกจากนี้ยังมีแบบท่ีพูดเปนภาษาราชการในอีกหลาย ๆประเทศ เชนภาษาอังกฤษแบบ
อินเดีย แบบสิงคโปร หรือแบบฟลิปปนส เปนตน การยอมรับและมีทัศนคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษ
แบบตาง ๆ จะชวยใหผูพูดเขาใจภาษาและวัฒนธรรมของคูสนทนาไดดีและชวยใหการส่ือสารขาม
วัฒนธรรมนั้นมีประสิทธิภาพเปนท่ีนาสนใจวา แมความจริงจะปรากฏวา ภาษาอังกฤษมาตรฐาน
แบบอังกฤษและแบบอเมริกันจะไดรับการยอมรับประเมินวาเปนภาษาท่ีมีเกียรติภูมิมากกวา             
เม่ือเทียบกับภาษาอังกฤษท่ีพูดในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม และเม่ือเทียบกับ
ภาษาอังกฤษแบบท่ีไมใชเจาของภาษาพูด แตงานวิจัยบางเรื่องช้ีใหเห็นวาภาษาอังกฤษแบบท่ีไมใช
เจาของภาษาพูดบางแบบก็ไดรับการยอมรับ และประเมินในทางบวกเชนกัน โดยอาจไดรับการ
ยอมรับมากกวาภาษาอังกฤษบางแบบท่ีพูดโดยเจาของภาษา ยกตัวอยางการศึกษาลําดับนิยมของ
นักศึกษาและอาจารยในประเทศอินเดียท่ีมีตอภาษาอังกฤษแบบอเมริกันแบบอังกฤษ แบบอินเดีย 
และแบบอ่ืน ๆ พบวา นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกชอบภาษาอังกฤษแบบอังกฤษเปนอันดับ
แรก รองลงมา คือภาษาอังกฤษแบบอินเดีย ตามดวยภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ในทํานองเดียวกัน
ผูสอนชอบท่ีจะใชภาษาอังกฤษแบบอังกฤษในการสอนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ภาษาอังกฤษแบบ
อินเดีย และภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน การยอมรับภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ และแบบอินเดีย
มากกวาภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนี้ อาจอธิบายไดวาภาษาอังกฤษแบบอังกฤษเปนแบบอยางของ
ภาษาอังกฤษท่ีใชในประเทศนี้มาตั้งแตตนในฐานะภาษาของเจาอาณานิคม และเม่ือนํามาใชเปน
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ภาษาราชการภาษาหนึ่งก็เทากับทําใหภาษาอังกฤษเปนภาษาของคนในประเทศ (Nativized) ดวย  
ซ่ึงถือเปนภาษาอังกฤษประจําทองถ่ิน (local English) ภาษาหนึ่ง คือ ภาษาอังกฤษแบบอินเดีย 
ปจจุบันแบบอยางของภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษของผูสอน สวนใหญเปนภาษาอังกฤษแบบ
อินเดีย ชาวอินเดียโดยท่ัวไปจึงพูดภาษาอังกฤษสําเนียงอินเดียดังกลาวและชาวอินเดียยอมรับวา 
เปนแบบของภาษาท่ีไดมาตรฐานเพราะสอดคลองกับลักษณะทางภาษาและสังคมในประเทศ ตลอด
ท้ังมีเอกลักษณเปนภาษาอังกฤษเฉพาะของประเทศอินเดียดวย กรณีนี้เกิดขึ้นในประเทศอ่ืนเชนกัน 
เชน ในประเทศสิงคโปร เปนตน29  

จากความหมายของวิชาภาษาอังกฤษดังกลาว ผูวิจัยจึงพอสรุปไดวา ภาษาอังกฤษ หมายถึง 
ภาษาอังกฤษมีช่ือเรียกหลายช่ือตามบทบาทและหนาท่ีอันหลากหลายของภาษาอังกฤษ ซ่ึงสวนใหญ
เปนศัพทบัญญัติเพ่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ยกตัวยาง เชน ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีสอง
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษสําหรับผูพูดภาษาอ่ืน ๆ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษเพ่ือ ภาษาอังกฤษท่ัวไป ตลอดท้ังมีช่ือ
เรียกภาษาอังกฤษวาเปนภาษานานาชาติหรือภาษาของโลก 

ความสําคัญของวิชาภาษาอังกฤษ 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษา ไดกลาววา ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศ

เปนส่ิงจําเปน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการติดตอส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติม และ
เพ่ือการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือใหสามารถนําประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ เขา
ใจความแตกตางทางการเมืองและวัฒนธรรมในฐานะท่ีเปนพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัฒนการเรียน
ภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถส่ือสารกับชาวตางประเทศไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมและม่ันใจมีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ นอกจากนี้ยังมี
ความเขาใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย และสามารถถายทอดวัฒนธรรม และ
เอกลักษณไทยไปสูสังคมโลก30 

และยังไดกลาวไวอีกวา สังคมโลกปจจุบัน เปนสังคมขอมูลขาวสาร ความกาวหนา ความ
เคล่ือนไหว และการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม บุคคลในสังคมจะตองมีการ
ติดตอ พบประ เพ่ือดําเนินกิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ภาษาตางประเทศจึงกลายเปน

                                         
29Kachru, “The pragmatics of Non-native varieties of English”, In smith, L. (ed.), English for 

cross-cultural communication, (London : Macmillan, 1981), pp. 79-80. 
30กรมวิชาการ กระทรวงศึกษา, หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพองคการรบัสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2545, หนา บทนํา. 
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เครื่องมือทางในการส่ือสาร เพ่ือใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและในการศึกษาหาขอมูลความรูและ
ถายทอดวิทยาการตาง ๆ แกกัน และในดานเศรษฐกิจ ภาษามีความจําเปนอยางยิ่งในการเจรจา
ตอรองดานการคาและการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
จะชวยสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางชนชาติไทยและชนชาติอ่ืน ๆ เนื่องจากวัฒนธรรมท่ีแตกตาง
กันของแตละเช้ือชาติ ทําใหสามารถปฏิบัติตนตอกันไดอยางถูกตองและเหมาะสมมีความเขาใจและ
ภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย และสามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลกไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ภาษาตางประเทศเปนสาระการเรียนรูท่ีกําหนดใหเปนองคความรูและกระบวนการเรียนรู 
ท่ีจะเสริมสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษย และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 
โดยนําจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาจัดเปนสาระและมาตรฐานการเรียนรูและ
กําหนดภาษาอังกฤษใหเรียนในทุกชวงช้ัน สวนภาษาตางประเทศอ่ืน ใหอยูในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา31 

Peter Strevens กลาววา ความสําคัญของภาษาอังกฤษในฐานะเปนภาษาท่ีมีผูใชอยาง
กวางขวางจนเรียกไดวาเปนภาษาของโลก (World Language) นั้นยอมเปนท่ีทราบและยอมรับ
โดยท่ัวไป ประมาณวาประชากรโลกท่ีใชภาษาอังกฤษมีถึง 600 ลานคน โดยแบงเปนผูพูดภาษาอังกฤษ
เปนภาษาแมประมาณ 300 ลานคน อีก 300 ลานคน เปนผูใชภาษาอังกฤษนอกเหนือจากภาษาแม
ของตน โดยอาจใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ ปจจุบันนอกเหนือจาก
บทบาทและหนาท่ีในฐานะภาษาแมและภาษาประจําชาติในหลายประเทศแลวภาษาอังกฤษยังทํา
หนาท่ีเปนภาษากลางหรือภาษานานาชาติเพ่ือการส่ือสารดานตาง ๆ อันไดแก ดานการคา การศึกษา 
การเมืองการปกครอง การพัฒนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีตลอดถึงดานสังคมแลศิลปวัฒนธรรม 
เปนตน จะเห็นวาในยุคของขอมูลขาวสารท่ีโลกถูกยนยอใหแคบลง และการส่ือสารเปนไปอยาง
รวดเร็วดวยเครื่องมือทันสมัย ภาษาอังกฤษก็ถูกใชเปนภาษากลางท่ีสําคัญในการเผยแผเทคโนโลยี
สมัยใหม ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาเทคโนโลยีดวย32 

จากความสําคัญของวิชาภาษาอังกฤษดังกลาว ผูวิจัยจึงพอสรุปไดวา ภาษาอังกฤษนั้นมี
ความสําคัญอยางมากในดานตาง ๆ เชน ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ดานการคาและ

                                         
31เรื่องเดียวกัน, หนา 1. 
32Streven, Peter, “English as an International Language : when is a local form of English 

a suitable larget for LET purposes ?” In the British council (1978), ELT documents : English as 
an International Language, (London : The British council, 1977), p. 26. 
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การประกอบอาชีพ ดังนั้น จึงสรุปไดวาภาษาอังกฤษนั้นมีความสําคัญตอทุก ๆ คนอยางมากในยุค
ปจจุบันนี้ 

หลังจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหนักเรียนทุกคนในช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ไดเรียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนเวลาท้ังหมด 12 ปหรือมากกวานั้น นักเรียนไทยสวนใหญไมสามารถ
ส่ือสารเปนภาษาอังกฤษได คือ ฟงภาษาอังกฤษไดนอย พูดภาษาอังกฤษแลวเจาของภาษาไมรูเรื่อง
ความสามารถในการอานมีนอย ไมสามารถเขียนภาษาอังกฤษได ซ่ึงถือวาไมคุมกับเวลาและ
งบประมาณท่ีเสียไป ดังระบุไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 วา การเรียนรู
ภาษาตางประเทศของไทยยังไมสามารถท่ีจะทําใหผู เรียนใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและการคนควาหาความรูจากแหลงเรียนรูท่ีมีอยูอยางหลากหลาย
ไดในสังคมยุคขอมูลขาวสาร33 

จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย พอสรุปไดดังนี้ 
นักเรียนไทยสวนใหญไมสามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษได คือ ฟงภาษาอังกฤษไดนอย พูด
ภาษาอังกฤษแลวเจาของภาษาไมรูเรื่อง ความสามารถในการอานมีนอย และไมสามารถเขียน
ภาษาอังกฤษได 

จากการไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของ ศรีนวล ลีสุวรรณ34 
เรื่อง “ปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมปท่ี 6 อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม”           
มีชัย พลทองมาก35 เรื่อง “การประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
กลุมโรงเรียนหนองทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร” และนงคเยาว นามคํา36 เรื่อง “ความรู

                                         
33กรมวิชาการ กระทรวงศึกษา, หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544, อางแลว, 

หนา 1. 
34ศรีนวล ลีสุวรรณ, “ปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมปท่ี 6 อําเภอ แมริม 

จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 
2541, หนา 85. 

35มีชัย พลทองมาก, “การประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
กลุมโรงเรียนหนองทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2541, หนา 58. 

36นงคเยาว นามคํา, “ความรูความเขาใจดานหลักสูตรและการสอนภาษอังกฤษของครูระดบั
มัธยมศึกษาตอนตน อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2542, หนา 56. 
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ความเขาใจดานหลักสูตรและการสอนภาษอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอล้ี จงัหวดั
ลําพูน” และแนวคิดทฤษฏีจากนักวิชาการหลาย ๆ ทานแลวจึงไดนํามาปรับปรุงพัฒนามาเปน
ประเด็นศึกษาในเรื่องความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประกอบมี 5 ดาน คือ 1) ดานครูผูสอน 2) ดานนักเรียน 3) ดานหลักสูตร
และแบบเรียน 4) ดานการวัดผลและประเมินผล และ 5)ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดังตอไปนี ้

2.3.2 ครูผูสอน  
ครูผูสอน ไดแก ครู-อาจารยท่ีทําการสอนในโรงเรียนทุกคน ครูเปนตัวจักรสําคัญยิ่งในการ

นําหลักสูตรไปใช หลักสูตรจะประสบผลสําเร็จไมได ถาครูไมเห็นความสําคัญและไมเขาใจ
หลักสูตรเพียงพอ ดังนั้น ครูควรศึกษาบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนใหชัดแจง นัก
การศึกษาไดใหทัศนะเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของครู-อาจารยผูสอน ในการนําหลักสูตรไปใชใน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

พวงเพ็ญ อินทรประวัติ กลาววา “ครูภาษาอังกฤษตองเปนคนท่ีมีความเขาใจนักเรียน 
อดทนเสียสละใหกับการสอน มีบุคลิกนาเช่ือถือ มีความรูเทคนิคเกี่ยวกับการสอน มีความสามารถท่ี
จะทําการสอนได สามารถท่ีจะควบคุมช้ันเรียน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมายและหนาท่ี
ทางภาษาท่ีจะใชในประเทศของตน ทําความคุนเคยกับหนังสือแบบเรียน หลักสูตร ประมวลการ
สอน ฯลฯ ท่ีจะนําไปใชสอน ครูตองมีความรูพอท่ีจะทําใหนักเรียนเขาใจ และครูพูดโดยไมผิดเลย 
โดยเฉพาะเรื่องท่ีมีอยูในหนังสือเรียนและเนื้อหาในการประมวลการสอน”37 

ยนต ชุมจิต ไดอธิบายคําวา “ครู” ดังนี้  
1. ครู เปนผูนําทางศิษยไปสูคุณธรรมช้ันสูง  
2. ครู คือ ผูอบรมส่ังสอนถายทอดวิชาความรูใหแกศิษย เปนผูมีความหนักแนนควรแกการ

เคารพของลูกศิษย  

                                         
37พวงเพ็ญ อินทรประวัติ, “ความตองการครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับการ

พัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ”, อางใน รัตนา ธรรมวงศ, “การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของครูในช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 อําเภอเมืองลําปาง”, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2541, หนา 22. 
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3. ครู คือ ผูประกอบอาชีพอยางหนึ่งท่ีทําหนาท่ีสอน มักใชกับผูสอนในระดับต่ํา กวา
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา38 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) ในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม 
อธิบายความหมายของอาจารยไวดังนี้ (ผูประพฤติการอันเกื้อกูลแกศิษย, ผูท่ีศิษยพึงประพฤติดวย
ความเอ้ือเฟอ, ผูส่ังสอนวิชาและอบรมดูแลความประพฤต)ิ 

1. บรรพชาจารย (อาจารยในบรรพชา คือ ทานผูใหสิกขาบทในการบรรพชา) 
2. อุปสัมปทาจารย (อาจารยในอุปสมบท คือ ทานผูสวดกรรมวาจาจารยในอุปสมบทกรรม) 
3. นิสสยาจารย (อาจารยผูใหนิสัย คือ ทานผูตนไปขอถือนิสัยเปนอันเตวาสิก คือ ยอมตน

เปนศิษยอยูในปกครอง 
4. อุเทศาจารย หรือธรรมาจารย (อาจารยผูใหอุเทศ, อาจารยผูสอนธรรม คือ ทานท่ีส่ังสอน

ใหวิชาความรู โดยหลักวิชาก็ดี เปนท่ีปรึกษาไตถามคนควาก็ด)ี บางแหงเติมโอวาทาจารย (อาจารย
ผูใหโอวาท คือ อบรมตักเตือนแนะนําเปนครั้งคราว เขาอีกรวมเปน อาจารย 539  

ภิญโญ สาธร กลาววา “ครูเปนบุคคลสําคัญท่ีสุดในการจัดการเรียนการสอนใหไดผลด ีและ
ครูเปนผูท่ีทําใหแผนการศึกษาแหงชาติดําเนินไปตามวัตถุประสงคอยางไดผล ดังนั้น ไมวาปรัชญา
การศึกษา หลักสูตรและการประมวลการสอนจะเขียนไดดีเลิศเพียงไรหากครูผูสอนขาดความรู
ความสามารถ และมีพฤติกรรมการสอนไมเหมาะสมแลว ก็เปนการยากท่ีจะดําเนินการเรียนการ
สอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ซ่ึงยอมจะมีผลทําใหการศึกษาดอยคุณภาพลงดวย”40 

ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ กลาววา ครูผูสอนเปนบุคคลท่ีอยูในฐานะผูใชหลักสูตรโดยตรงและ
มีความสําคัญท่ีสุดในการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

                                         
38ยนต ชุมจิต, ความเปนครู, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส, 2541), 

หนา 29. 
39พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, (กรงุเทพมหานคร : 

บริษัท เอส. อาร. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, 2551), หนา 159. 
40ภิญโญ สาธร, “ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต การบริหารการศึกษา”, อางใน จรรยา กนก

นิรันดร, “สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับเตรียมความพรอมในช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 1 อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2540, หนา 21. 
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 1. ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรใหกระจางและ
ประชุมวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือพิจารณาจุดประสงคของหลักสูตรและเนื้อหาในแตละวิชา ตลอดจน
เพ่ือพัฒนาวางแผนการใชแผนการสอนใหเหมาะสม  
 2. ทําความรูจักผูเรียนและวิเคราะหขอมูลในดานตาง ๆ ของผูเรียน เชน ความรูความสามารถ
และปญหาของผูเรียนเพ่ือหาทางพัฒนาผูเรียนท้ังช้ันและรายบุคคล  

3. ศึกษาแผนการสอน คูมือครูใหเขาใจอยางชัดแจงกอนทําการสอน  
4. จัดหองเรียนใหมีบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนการสอน และเตรียมส่ือการสอนท่ีจะใช

ในการสอนแตละครั้งกอนสอน  
5. ศึกษาและลงมือปฏิบัติการสอนดวยวิธีหลากหลาย ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงมากกวา

การฟงและการอานเพียงอยางเดียว  
6. พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม ๆ และจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดึงดูดความสนใจของ

ผูเรียน และเกิดประสบการณการเรียนรูอยางเหมาะสมตามเจตนารมณของหลักสูตร  
7. จัดสอนซอมเสริมแกผูเรียนท่ีมีความจําเปนตองเรียน  
8. ตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนเปนระยะ ๆ โดยใชเทคนิควิธีและเครื่องมือท่ีเหมาะสม  
9. ปรับปรุงหลักสูตรท่ีใชอยูใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ

ของทองถ่ิน โรงเรียน และผูเรียน41 
2.3.3 ประเภทของครู 
การแบงครูเปนประเภทตาง ๆ ยอมขึ้นอยูกับความรูความสามารถและหนาท่ีของแตละ

บุคคล การแบงประเภทของครูอาจจะเปนการชวยกระตุนความเปนครูใหผูประกอบ วิชาชีพครูดวย  
ยนต ชุมจิต ไดแบงประเภทครูตามลักษณะของงานออกเปน 4 ประเภท คือ 
1. ครูประจําบาน ไดแก พอ แม ซ่ึงถือวาเปนครูคนแรกของลูก เพราะท้ังสอง ทานยอมจะมี

ความใกลชิดคอยดูแลปกปองลูกตลอดเวลา จึงมีการยกยองใหพอแมเปนบูรพาจารยของลูก  

                                         
41ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ, “การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ”, อางใน สาคร 

พิทักษธํารง, “ศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ”, วิทยานิพนธครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ), 
2549, หนา 26. 
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2. ครูประจําโรงเรียน ไดแก ครูอาจารยท่ีทําการสอนนักเรียนตามโรงเรียน หรือ สถานศึกษา
ตาง ๆ จะกระทําโดยสํานึกหรือดวยวิญญาณของความเปนครูอยางแทจริง หรือกระทําตามหนาท่ี          
ท่ีไดรับมอบหมายจากทางราชการ  

3. ครูประจําวัด ไดแก พระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนาหรือนักบวชในศาสนา นั้น ๆ ท่ีมี
ความรูความเขาใจในหลักคําสอนในศาสนาของตนเพียงพอ และทําหนาท่ี เผยแพรหลักธรรมคํา
สอนเพ่ือใหประชาชนมีศีลธรรมคุณธรรมประจําใจ  

4. ครูประจําโลก ไดแก พระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนา และศาสดาของ ศาสนาตาง ๆ 
ท่ีไดคนพบหลักธรรมคําสอนอันประเสริฐ แลวนําหลักธรรมนั้น ๆ มา เผยแพรอบรมใหมนุษยใน
โลกไดรูไดเขาใจ และนําไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือความสุขความ เจริญและความรมเย็นแหงชีวิต42 

2.3.4 ดานครูผูสอน 
ผูสอนเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญท่ีจะทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ การเตรียมการสอนของผูสอน จึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญยิ่ง ผูสอนทําหนาท่ีในการ
กําหนดแผนการสอน รวมท้ังเปนผูถายทอดความรู  จัดบรรยากาศการเรียนการสอนและจัด
ประสบการณรวมกับผูเรียนโดยอาศัยส่ือการเรียนการสอน การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการสอนท่ี
เหมาะสมเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง จะเห็นวาคุณภาพการเรียนของผูเรียนนั้นจะ
มีความเกี่ยวของกับคุณภาพของผูสอนโดยตรง มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวไว ดังนี้ 

ศรีนวล ลีสุวรรณ ไดกลาวถึงดานครูผูสอนวา ครูไมเขมงวดดานการเรียนการสอนไมใช
คําส่ังหรือคําพูดภาษาอังกฤษท่ีจําเปน ไมใชส่ือท่ีนาสนใจ ครูมีธุระขาดสอนละท้ิงหองเรียน และ
นักเรียนไมเขาใจท่ีครูสอน หรืออธิบาย43 

ดวงเดือน แสงชัย ไดกลาวถึง อุปสรรคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาใน
ประเทศไทยไว ดังนี้ ดานครูผูสอนวา “วงการศึกษาไทยยังขาดครูผูไดรับการฝกฝนในดานการสอน
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ครูบางคนอาจสอนเกง มีเทคนิคในการสอน มีจิตวิทยาสูง แตไมแมนยําใน
เนื้อหาวิชา ทําใหไมม่ันใจในตัวเองท่ีจะสอน สวนครูท่ีแมนยําหรือมีความรูดีในเนื้อหาก็มักจะไมมี
โอกาสมาสอนในระดับประถมศึกษา แตจะไดรับการจัดสรรใหไปสอนในระดับสูง ๆ ขึ้นไป ดงันัน้ 
การสอนในระดับประถมศึกษาท่ีควรจะไดมีการปูพ้ืนฐานอยางถูกตองม่ันคงใหเด็ก จึงมีความ

                                         
42เรื่องเดียวกัน, หนา 22-23. 
43ศรีนวล ลีสุวรรณ, “ปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมปท่ี 6 อําเภอ แมริม 

จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, หนา 85. 
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บกพรองไมสมบูรณ ครูมัธยมตองคอยแกไขส่ิงท่ีผิดพลาดใหเด็กในระดับมัธยม ทําใหเสียเวลาและ
แกไขยาก เพราะเด็กจําส่ิงผิด ๆ ไปจนฝงหัวแลว”44 

ทบวงมหาวิทยาลัย ไดกลาวถึงวา หากผูสอนสามารถจะเตรียมตนใหพรอมดวยความม่ันใจ
ในมาดของอาจารยท่ีเต็มไปดวยความรูและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมนาสนใจ ก็ยอมจะทําใหการเรยีน
การสอนดําเนินไปอยางไดผลด ีสําหรับแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนในดานผูสอน มีดังนี้  

1. ควรลดการบรรยายทําหนาท่ีเปนผูสนับสนุนช้ีแนะ (Facilitators)  
2. เนนความเขาใจและเห็นความจําเปนของหลักการผูเรียนเปนสําคัญ  
3. มีการกําหนดภาระงานท่ีเหมาะสมและชัดเจน ไดแก การสอน การวิจัย การใหบรกิารทาง

วิชาการและการทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
4. มีการประเมินผลการสอนของอาจารย โดยการเนนการประเมินผลในเชิงสรางสรรค คือ

เปนการประเมินเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการสอนของอาจารยใหมีประสิทธิภาพ  
5. สงเสริมใหอาจารยไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนโดย การกําหนด

เปนภาระงานท่ีจะตองปฏิบัติและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตลอดจนอํานวยความสะดวก 
รวมท้ังจัดหามาตรการท่ีจะชวยกระตุนจูงใจในการดําเนินการวิจัย45  

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ไดกลาวถึง ดานผูสอนวา ผูสอนเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุด
ในการถายทอดความคิด วิทยากร และกระบวนการใหแกผูเรียน ดังนั้นผูสอนยอมจะเปนผูท่ีทําให
การเรียนการสอนเกิดผลดีได รายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับผูสอน คือ  

1. บุคลิกภาพของผูสอน หมายรวมถึง การพูด เสียงท่ีพูด ความกระจางในการพูด สําเนียงท่ีพูด 
หนาตา กิริยาทาทางและการแสดงออกตาง ๆ สุขภาพกาย สุขภาพจิต ทัศนคติตอวิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม ความอดทน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความเสียสละและความขยันหม่ันเพียร  

2. ความรูของผูสอน ผูเรียนยอมคาดหวังไวสูงวา ผูสอนจะมีความพรอมทางดานวิชาการ 
สามารถจะใหขอมูล สามารถสอน อธิบายหลักเกณฑและขอสงสัยตาง ๆ ใหผูเรียนไดกระจางชัด 
ดังนั้น ผูสอนจะตองมีความใฝรู ติดตามขาวสารทางวิชาการอยางสมํ่าเสมอ มีความพรอมท่ีจะสอน  

                                         
44ดวงเดือน แสงชัย, การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา. อางใน ศรีนวล ลีสุวรรณ, 

“ปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมปท่ี 6 อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม” 
วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), ม.ป.ป., หนา 46. 

45ทบวงมหาวิทยาลัย, แผนการพัฒนานักศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 9, (กรุงเทพมหานคร : กองบริการการศึกษา สานักงานปลัด, 2543), หนา 10-11. 
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3. วิธีการสอน การสอนท่ีดีรวมถึงการท่ีผูสอนรูจักวิธีการถายทอดความรู ความคิด ใหผูเรียน
โดยใชวิธีการแตกตางกันออกไปอยางเหมาะสมและนาสนใจ ทําใหผูเรียนไดความรู ความคิดตาม
ความมุงหมายของผูสอน นอกจากนี้ก็ควรมีความเอาใจใสตอผูเรียน ตลอดจนความรักศรัทธาใน
วิชาชีพอาจารยอีกดวย46 

ทิพวัลย มาแสง ไดระบุถึงปญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยวา 
เนื่องจากนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษมีจํานวนมาก การท่ีจะไดแตครูท่ีมีความรูภาษาอังกฤษดีสอน
จึงเปนไปไมได จึงทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีปญหา คือ 

ปญหาดานครูผูสอน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
1.ครูท่ีไดรับการฝกมาอยางดีและมีประสบการณพอสมควรมีนอย ไมพอกับความตองการ 

ครูสอนภาษาอังกฤษควรเปนผูท่ีมีความรูและไดรับการฝกในวิธีสอนอยางดี ครูดังกลาวมีจํานวน
นอย มักอยูในเมืองใหญ ๆ ของประเทศไทย 

2. เม่ือขาดครูผูสอนท่ีมีความรูและประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ รัฐบาล
จําเปนตองใหผูท่ีไมไดจบการศึกษาทางเอกภาษาอังกฤษมาสอน ทําใหผูสอนขาดความรูและวิธี
สอนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม 

3. ครูท่ีเปนนักเรียนฝกสอนมักจะมีปญหาตาง ๆ ในการสอนภาษาอังกฤษดังนี้ ความเคยชิน
ในการใชภาษาไทยเวลาสอนภาษาอังกฤษ, ใชอุปกรณการสอนไมเปนหรือไมใชเลย จัดกิจกรรมไม
เปนหรือไมสอดคลองกับบทเรียน และเลือกแบบเรียนหรือหนังสือประกอบการสอนไมเปน47 

วันชัย วัฒโนทัยวิทย ไดกลาวสรุปถึง ลักษณะครูสอนภาษาอังกฤษท่ีดี ไวดังนี ้
ดังเปนท่ีทราบกันดีแลววา ครูผูสอนเปนองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญท่ีทําใหการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษประสบความสําเร็จ โดยลักษณะครูสอนภาษาอังกฤษท่ีดีมีดังนี้ 
1. ตระหนักถึงจุดมุงหมายในการสอนภาษาโดยดูหลักสูตรและตรวจดูบทเรียนแตละบท

เพ่ือจะไดทราบบทเรียนแตละบทมีจุดมุงหมายเฉพาะอยางไร 

                                         
46วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, การพัฒนาการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), หนา 13. 
47ทิพวัลย มาแสง, การสอนภาษาอังกฤษสําหรับคนไทย, อางใน จินตนา สุจจานันท, “สภาพ

และปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชวงช้ันท่ี 3-4 โรงเรียนแกนนําการใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2549, หนา 39. 
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2. เตรียมการสอนอยางสมํ่าเสมอ โดยเลือกเนื้อหาวิชาและปริมาณของบทเรียน ตลอดจน
หาวิธีการนําเขาสูบทเรียน คิดหาระเบียบวิธีสอนและกลวิธี (Technique) มาใชเพ่ือใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงอายุ (Age) พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม (Cultural background) และประสบการณเดมิ 
(Previous Experience) 

3. ตองมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษดีพอท่ีจะเปนแบบอยางได ครูจะตองรูจักระบบเสียง 
คํา ประโยค ตลอดจนระบบไวยากรณตาง ๆ ท้ังในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนอยางดี เพ่ือใช
เปนหลักในการศึกษาเปรียบเทียบและตั้งเปนขอสังเกตสําหรับนักเรียน เชน ในการสอนคําขยาย
คํานาม (Determiner) นั้น ครูควรจะใหนักเรียนเห็นความแตกตางของตําแหนงของคําขยายคํานาม
ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษกอนท่ีจะทําฝก (Drill) 

4. ในการสอน ครูควรใชภาษาอังกฤษมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได เพ่ือฝกใหนักเรียนเกิดความ
เคยชินในภาษาท่ีเรียน และเปนการฝกใชภาษานั้นโดยตรง ท้ังนี้ตองคํานึงถึงความสามารถของ
นักเรียนแตละกลุมดวย 

5. ครูควรยึดหลักการประหยัดเวลาในการสอนดวย ถาส่ิงใดนักเรียนสามารถเรียนรูไดโดย
รวดเร็ว และเปนส่ิงท่ีมีอยูในภาษาไทยกไ็มจําเปนตองฝกมากนัก แตควรฝกส่ิงท่ีไมมีในภาษาไทย
ใหมาก เชน ครูควรใชเวลาในการฝกใช Articles มากกวา Adjectives 

6. ในการเรียนการสอน ครูควรใหเวลานักเรียนในการฝกพูดมากกวาท่ีครูจะพูดเอง ครูไม
ควรเปนผูอธิบายหลักเกณฑ หรือวิธีการใชภาษาในลักษณะตาง ๆ แตควรจะเปนผูทําใหนักเรียนได
ใชภาษานั้นโดยตรง 

7. ครูสอนภาษาท่ีดีไมควรมีลักษณะดุ หรือวางอํานาจมาก เพราะตามปกตินักเรียนจะคิด
เสมอวา ตนถูกบังคับใหตอบคําถามใหถูกใจครูมากกวาท่ีจะคิดคนหาคําตอบท่ีมาจากความคิดเห็น
ของตนเอง ถาครูดุหรือใชอํานาจบังคับนักเรียน นักเรียนก็ยิ่งไมกลาแสดงออก ครูท่ีฉลาดจึงควรทํา
ใหนักเรียนเห็นวา ความผิดของนักเรียนเปนเรื่องธรรมดา ควรฝกใหนักเรียนรูจักแกความผิดของ
ตนเอง เพราะทําใหนักเรียนจําไดแมนยํากวาท่ีครูเปนผูแกใหหมด 

8. ครูควรทําใหช้ันเรียนมีบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา โดยใหมีการใชกิจกรรมท่ีหลากหลายไม
ปลอยใหนักเรียนทํากิจกรรมเดียวท้ังช่ัวโมง 

9. ครูไมควรยึดแบบเรียนมากเกินไป ควรรูจักใชวัตถุท่ีมีอยูแลวในชีวิตจริงมาชวยในการ
สอบบาง เพ่ือนักเรียนจะไดเห็นลักษณะของการใชภาษาท่ีแทจริง เชน ขาวหรือบทความจาก
หนังสือพิมพ การตูน โฆษณาสินคา เปนตน 
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10. หลังจากครูสอนเสร็จทุกครั้ง ควรมีการประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ เพราะจะทําใหทราบ
ถึงผลการเรียนของนักเรียนและผลการสอนของครู ในการประเมินครูควรกําหนดใหชัดเจนวา
ตองการประเมินอะไร ความเขาใจหรือความคิดเห็น48  

จากการไดศึกษาดานครูผูสอนมาขางตนผูวิจัยพอสรุปไดดังนี้ ครูมีความตระหนักถึง
จุดมุงหมายในการสอนภาษาโดยดูหลักสูตรและตรวจดูบทเรียนแตละบทเพ่ือจะไดทราบบทเรียน
แตละบทมีจุดมุงหมายเฉพาะอยางไร เตรียมการสอนอยางสมํ่าเสมอ มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษดี 
ในการสอนครูใชภาษาอังกฤษมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ครูใหเวลานักเรียนในการฝกพูดมากกวาท่ี
ครูจะพูดเอง และหลังจากครูสอนเสร็จทุกครั้งครูมีการประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ 
 2.3.5 มาตรฐานดานผูเรียน 
 มาตรฐานดานผูเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เพ่ือการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาเอกชนขณะท่ีสอบประกอบดวย 7 มาตรฐาน ไดแก 

1. มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค โดยปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัยและหลักธรรมเบ้ืองตนของแตละศาสนา ซ่ือสัตยสุจริต มีความประหยัด เมตตา เอ้ือเฟอ
เผ่ือแผและเสียสละเพ่ือสวนรวม ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายหลักเกณฑการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ท่ี วก 1065/2544 ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีทุก
วิชาตองสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม รวมถึงตองมีการประเมินผลดานคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคอยางตอเนื่อง 

2. มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิด
ไตรตรอง มีวิจารณญาณ และมีวิสัยทัศนเปนไปตามวัตถุประสงค ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 

3. มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีดําเนินตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในทุกกลุมสาระการเรียนรูไมต่ํากลาวเกณฑมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด มีความสามารถในการ
ใชภาษาส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการอาน เขียนและคิดวิเคราะห
ตามท่ีสถานศึกษากําหนดและมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4. มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง มีความกระตือรือรนมีความสนใจเรียนรูจากแหลงตาง ๆ รักการคนควาหา
ความรูจากส่ือท่ีหลากหลายอยางสมํ่าเสมอ 

                                         
 48วันชัย วัฒโนทัยวิทย, การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ, อางใน เรื่องเดียวกัน, 
หนา 40. 
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5. มาตรฐานท่ี 9 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานเปนทีมและ
ทํางานรวมกับคนอ่ืนได มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

6. มาตรฐานท่ี 10 ผูเรียนสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีน้ําหนักสวนสูงตาม
มาตรฐานท่ีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ราเริงแจมใสมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกคน รูจักการดูแล
สุขภาพตนเองครอบครัว และชุมชน 

7. มาตรฐานท่ี 11 ผูเรียนปลอดจากส่ิงเสพติดใหโทษ ส่ิงมอมเมา และอบายมุข 
8. มาตรฐานท่ี 12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีความ

ช่ืนชมสนใจศึกษา รวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬาอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงมีผลงานท่ีแสดงถึง
ศักยภาพของตนซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ใน
การจัดการศึกษาท่ีมุงหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถยูรวมกับคนอ่ืนไดอยาง 
มีความสุข รวมถึงมาตราท่ี 7 ท่ีจัดกระบวนการเรียนรู โดยมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รูจักรักษาสงเสริมสิทธิหนาท่ี เคารพกฎหมาย ภาคภูมิใจในความ
เปนไทยสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญา และความรูอันเปนสากล อนุรักษ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

การประเมินคุณภาพการศึกษาจึงเปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสะถาน
การศึกษา ซ่ึงสรางความม่ันใจใหแกผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสะ
ถานการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางเต็มศักยภาพ 
ซ่ึงเชนเดียวกับโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเปนภาษาอังกฤษก็นับวามีความจําเปนท่ีตองดําเนินตาม
นโยบายหลักเกณฑและวิธีการจัดการเรียนการสอน ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดขึ้น ท้ังนี้เพ่ือให
เกิดคุณภาพอยางสูงสุดกับผูเรียนตามเจตนารมณในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 เชนกัน49 

จากการศึกษามาตรฐานดานนักเรียนมาขางตนผูทําวิจัยพอสรุปไดดังนี้ มาตรฐานดาน
นักเรียนท้ังหมดท่ีกลาวมามีความมุงหวังใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
โดยปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและหลักธรรมเบ้ืองตนของแตละศาสนา ช่ือสัตยสุจริต มีความ
ประหยัด เมตตา เอ้ือเฟอเผ่ือแผและเสียสละเพ่ือสวนรวม ใหผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห 
คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดไตรตรอง มีวิจารณญาณ และมีวิสัยทัศน ใหผูเรียนมีทักษะในการ

                                         
49สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาเอกชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), หนา 41-53. 
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แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความกระตือรือรนมีความ
สนใจเรียนรูจากแหลงตาง ๆ รักการคนควาหาความรูจากส่ือท่ีหลากหลายอยางสมํ่าเสมอ ใหผูเรียน
สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ใหผู เรียนปลอดจากส่ิงเสพติดใหโทษ ส่ิงมอมเมาและ
อบายมุข และใหผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีความช่ืนชม
สนใจศึกษา รวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬาอยางสมํ่าเสมอ 

2.3.6 ดานนักเรียน 
ศรีนวล ลีสุวรรณ ไดกลาวถึงดานนักเรียน ดังนี ้
1. นักเรียนมีปญหาในการทําแบบฝกหัดและการบาน การฟง การพูด การอาน และการเขียน

ภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนรูสึกเบ่ือหนายตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
3. นักเรียนรูสึกขาดความม่ันใจ50 
ดวงเดือน แสงชัย ไดกลาวถึง อุปสรรคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ในประเทศไทยไว 

ดังนี้ ดานตัวนักเรียน และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ วา ตัวนักเรียนไทย มีโอกาสฝกใชภาษาอังกฤษเฉพาะใน
ช่ัวโมงเรียนเทานั้น ใชเวลาเพียงวันละ 1 ช่ัวโมงเปนอยางมาก ยิ่งในหองเรียนท่ีมีนักเรียนจํานวน
มากถึง 40-50 คน นั้น นักเรียนบางคนท่ีไมคอยสนใจ อาจไมเคยไดพูดภาษาอังกฤษเลยสักประโยค
เดียวก็เปนได เม่ือนักเรียนออกจากเรียนไปแลวก็พูดแตภาษาไทยตลอด จึงทําใหเด็กไทยมีโอกาส
ฝกฝนนอยเพราะไมไดอยูในส่ิงแวดลอมท่ีใชภาษาอังกฤษ51 

กานดา ณ ถลาง ไดกลาวถึง ปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไวดังนี้คือ ปญหาในดาน
ผูเรียน นักเรียนไมสนใจในภาษาอังกฤษ เพราะอาจจะมองไมเห็นความจําเปนท่ีตนจะตองเรียน               
จึงเปนการเรียนเพ่ือใหเปนไปตามหลักสูตรบังคับ ทําใหการเรียนไมไดผลเทาท่ีควร ถานักเรียน
เรียนเพราะเห็นคุณคาประโยชนของภาษาเอง จะเปนแรงจูงใจท่ีทําใหเด็กสนใจเรียนอยางแทจริง 
(Intrinsic interest) การเรียนจะไดผล แตถานักเรียนเรียนเพราะถูกบังคับจากพอแม ครูผูสอน หรือ

                                         
50ศรีนวล ลีสุวรรณ, “ปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมปท่ี 6 อําเภอ แมริม 

จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, หนา 85. 
51ดวงเดือน แสงชัย, การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา, อางใน, เรื่องเดียวกัน, หนา 46. 
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จากหลักสูตรเพ่ือสําเร็จการศึกษา จะทําใหเกิดความสนใจในการเรียนนอย เปนแรงจูงใจจาก
ภายนอก (Extrinsic interest)52 

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ไดกลาวถึง ดานผูเรียน ไววา ขอบเขตท่ีคนควาวิจัย เกี่ยวกับ
ผูเรียนแยกเปนดานยอย ๆ อีกไดคือ 

1. เร่ืองการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนอาจเปนประเด็นท่ีผูวิจัยอยากได
คําตอบวาทําไมนักเรียนคนนี้หรือกลุมนี้จึงมีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนสูง มีปจจัยอะไรบางท่ีเสริม
ความสามารถในการเรียนของผูเรียนในทางตรงกันขามอาจารยอาจเกิดขอสงสัยวา ทําไมผูเรียนคน
นี้หรือกลุมนี้จึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา ต่ําวิชาเดียวท่ีอาจารยสอนหรือต่ําทุกวิชา มีปจจัยใดท่ี
ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนต่ําทําไมผูเรียนจึงไมตั้งใจเรียน ไมยอมทําแบบฝกหัด ไมยอม
สงงาน มีปญหาอะไร ผูเรียนตองการอะไร ทําไมจึงไมยอมพูดในช้ันเรียน หรือไมยอมทํางานกลุม
กับเพ่ือน 

2. เร่ืองพฤติกรรมผูเรียน อาจารยอาจสนใจแกปญหาพฤติกรรมผูเรียนท่ีชอบแกลงเพ่ือน 
เกเรชอบทะเลาะวิวาท ชกตอยกับเพ่ือน พฤติกรรมท่ีเปนปฏิปกษกับอาจารย การเขาช้ันเรียนสาย
การปฏิเสธการเรียน การหนีเรียน การติดเกมส การไมเขาหองเรียนการแอบหนีไปสูบบุหรี่ใน
หองน้ําการประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน การพูดจากาวราว การไมชวยเหลืองานของโรงเรียน53 

ในดานนักเรียนท่ีไดศึกษามาขางตนผูทําวิจัยสรุปไดดังนี้ นักเรียนมีปญหาในการทํา
แบบฝกหัดและการบาน การฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ นักเรียนรูสึกเบ่ือหนาย
ตอการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนรูสึกขาดความม่ันใจ ตัวนักเรียนไทย มีโอกาสฝกใชภาษาอังกฤษ
เฉพาะในช่ัวโมงเรียนเทานั้น จึงทําใหเด็กไทยมีโอกาสฝกฝนนอยเพราะไมไดอยูในส่ิงแวดลอมท่ีใช
ภาษาอังกฤษ 

2.3.7 หลักสูตร และแบบเรียน 
การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคาดหวงัวา เม่ือ

ผูเรียนท่ีเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ผูเรียนจะมีเจตคติตอ
ภาษาตางประเทศท่ีดี สามารถใชภาษาตางประเทศส่ือสารในสถานการณตาง ๆ  แสวงหาความรูประกอบอาชีพ 

                                         
52กานดา ณ ถลาง, วิธีสอนภาษาอังกฤษ, อางใน จินตนา สุจจานันท. “สภาพและปญหาการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชวงช้ันท่ี 3-4 โรงเรียนแกนนําการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, หนา 38. 

53วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, การพัฒนาการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), หนา 3. 
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และศึกษาตอในระดับสูง รวมท้ังมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ
ประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยาง
สรางสรรค การเรียนภาษาตางประเทศแตกตางจากการเรียนสาระการเรียนรูอ่ืน เนื่องจากไมไดเรยีน
ภาษาเพ่ือความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพ่ือใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการ
ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดความตองการในสถานการณตาง ๆ ท้ังในชีวิตประจําวัน และการทํางานอาชีพ 
การท่ีผูเรียนใชภาษาไดถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมนั้น ขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา ดังนั้นการ
เรียนภาษาท่ีดี ผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหไดมากท่ีสุดท้ังในหองเรียนและนอก
หองเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของการ
เรียนภาษาอังกฤษ จึงควรประกอบไปดวยกิจกรรมการฝกทักษะทางภาษา และกิจกรรมการฝก
ผูเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย การนําไปสูการเปนผูท่ีพ่ึงตนเองได (Learner 
Independence) และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต (Life along Learning) ท้ังดานภาษาตางประเทศ
และการใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูในดานการเรียนวิชาอ่ืน ๆใน
การศึกษาตอ รวมท้ังในการประกอบอาชีพซ่ึงเปนจุดหมายสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการ
เรียนรูโครงสรางของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ54 

1) ความหมายของหลักสูตร 
ยงยุทธ ไกยวรรณ กลาววา ความมุงหมายของหลักสูตร (Curriculum Objective) เปนการ

กําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซ่ึงจัดวาเปนสวนสําคัญอันดับแรกของหลักสูตร        
ผูมีหนาท่ีในการสรางหลักสูตรจะรวมกันกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรซ่ึงเปรียบเสมือนจุดยืน
รวมกัน ทําใหรูวาจะจัดการศึกษาเพ่ืออะไร และผูท่ีเรียนจบหลักสูตรแลวจะมีลักษณะเชนใด 
จุดมุงหมายของหลักสูตรมีอยูหลายระดับ ไดแก จุดมุงหมายระดับหลักสูตร ซ่ึงเปนจุดมุงหมายท่ี
บอกใหผูท่ีเกี่ยวของรูเปาหมายของหลักสูตรนั้น ๆ จุดมุงหมายของกลุมวิชา ท้ังนี้เพราะวิชาแตละ
กลุมจะสรางคุณลักษณะท่ีแตกตางกันใหกับผู เรียน ดังนั้นแตละกลุมวิชา จึงมีการกําหนด
จุดมุงหมายไวตางกัน จุดมุงหมายรายวิชา ซ่ึงละเอียดลงไปกวาจุดมุงหมายกลุมวิชา จากนั้นเม่ือ
ผูสอนทําการสอนในรายวิชาใดก็ตาม ผูสอนก็จะกําหนดจุดมุงหมายในการสอนเนื้อหาแตละบทแต

                                         
54กระทรวงศึกษาธิการ, สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคา
และพัสดุภัณฑ, 2546), หนา 1. 
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ละตอนขึ้นในรูปของจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม แมวาจุดมุงหมายของหลักสูตรจะมีหลายระดับ
ดังกลาวแลว แตละจุดมุงหมายทุกระดับยอมสอดคลองกัน และนําไปสูจุดหมายปลายทางเดียวกัน55 

Taba ใหความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตร หมายถึง แนวทางในการเตรียมการศึกษา 
เพ่ือท่ีจะใหอยูรวมกันในสังคม ไดอยางมีความสุข และเปนสมาชิกท่ีสามารถสรางสรรคผลผลิต
ใหแกวัฒนธรรมนั้น56 

จากการศึกษาความหมายของหลักสูตรมาขางตนผูวิจัยพอสรุปไดวา หลักสูตรหมายถึง ทํา
ใหรูวาจะจัดการศึกษาเพ่ืออะไร และผูท่ีเรียนจบหลักสูตรแลวจะมีลักษณะเชนใด จุดมุงหมายของ
หลักสูตรมีอยูหลายระดับ ไดแก จุดมุงหมายระดับหลักสูตร ซ่ึงเปนจุดมุงหมายท่ีบอกใหผูท่ีเกี่ยวของรู
เปาหมายของหลักสูตรนั้น ๆ จุดมุงหมายของกลุมวิชา ท้ังนี้เพราะวิชาแตละกลุมจะสรางคุณลักษณะ
ท่ีแตกตางกันใหกับผูเรียน และแนวทางในการเตรียมการศึกษา เพ่ือท่ีจะใหอยูรวมกันในสังคม ได
อยางมีความสุข และเปนสมาชิกท่ีสามารถสรางสรรคผลผลิตใหแกวัฒนธรรมนั้น 

2) องคประกอบของหลักสูตร 
วัฒนาพร ระงับทุกข กลาววา หลักสูตรมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ หลักการ จุดหมาย 

โครงสราง แนวดําเนินการและการวัดประเมินผล ซ่ึงในการนําหลักสูตรไปใชในการสอนนั้น 
ผูสอนจะตองศึกษาและ ทําความเขาใจหลักสูตรในดานตาง ๆ ใหถองแท57  

จากท่ีกลาวมาผูวิจัยพอสรุปไดวา หลักสูตรมีองคประกอบท่ีสําคัญหลัก ๆ อยู 4 ประการ 
ไดแก หลักการ จุดหมาย โครงสราง แนวดําเนินการและการวัดประเมินผล 

3) การนําหลักสูตรไปใช 
การนําหลักสูตรไปใชเปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งของหลักสูตร เพราะเปนการนําหลักสูตร

ไปปฏิบัต ิใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว การเขียนหลักสูตรเปนงานท่ีไมยากนัก และเขยีน
ใหสวยงามอยางไรก็ได แตการนําหลักสูตรไปใชใหเกิดผลเปนการยากยิ่ง หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่ง 

                                         
55ยงยุทธ ไกยวรรณ, เทคนิคและวิธีการสอน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัทพิมพดี, 

2541), หนา 11. 
56Taba, อางใน อนงค พรหมเมตตา, “สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)โรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา”, วิทยานิพนธครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ), 2542, 
หนา 17. 

57วัฒนาพร ระงับทุกข, แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
ธนพร 2542), หนา 64-125. 



 43 

คือ ถึงแมวาจะสรางหลักสูตรมาดีเพียงใดก็ตาม หากการนําหลักสูตรไปใชไมสัมพันธสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตรแลว ก็จะไมสามารถใชหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพมีนักการศึกษา
หลายทานไดใหทัศนะเกี่ยวกับความหมายของการนําหลักสูตรไปใชไวตาง ๆ กันเชน 

ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ กลาววา การนําหลักสูตรไปใช เปนขั้นตอนท่ีมีความสําคัญมาก 
เพราะถาไมมี การนําหลักสูตรท่ีสรางขึ้นไปสูการปฏิบัติจริงในโรงเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดบรรลุตาม
จุดมุงหมายท่ีกําหนดไว หลักสูตรนั้น ๆ ก็ไมมีความหมาย และถึงแมวาหลักสูตรท่ีสรางขึ้นจะดีเลิศ 
และเหมาะสมมากเพียงใดก็ตาม แตถาการนําหลักสูตรไปใชยังไมมีประสิทธิภาพก็ยากท่ีหลักสูตร
นั้น ๆ จะบรรลุตามเจตนารมณท่ีกําหนดไดเชนกัน หากจะเปรียบใหเห็นภาพท่ีชัดเจนก็คือ หลักสูตร
นั้นเปรียบเสมือนกับพิมพเขียวของบาน ซ่ึงจะชวยใหชางซ่ึงเปรียบไดกับครูผูสอนลงมือกอสรางจน
เปนบานขึ้นมาได พิมพเขียวของบานกับการสรางบานจะตองสอดคลองและควบคูกันไปฉันใด 
หลักสูตรและการใชหลักสูตรก็ตองสอดคลองและควบคูกันฉันนั้น58 

Beauchamp กลาวถึง การนําหลักสูตรไปใชวา หมายถึง การนําหลักสูตรไปปฏิบัติโดย
ประกอบดวยกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน การจัดสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนใหครูไดมี การพัฒนาในการเรียนการสอน59 

อนงค พรหมเมตตา กลาวไววา การนําหลักสูตรไปใช คือ การทดลองใชเนื้อหาวิชา วิธีสอน 
เทคนิคในการประเมินผล การใชอุปกรณ การสอน แบบเรียนและทรัพยากรตาง ๆ ใหเกิดประโยชน
แกผูเรียน60 

                                         
58ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ, การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ, อางใน สาคร พิทักษธํารง, 

“ศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, 
อางแลว, หนา 12.  

59Beauchamp, George A, Curriculum Theory, อางใน สนิท สุขศิร,ิ “การศึกษาปญหาการ
ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา”, วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยี
กระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง), 2541, หนา, 29. 

60อนงค พรหมเมตตา, “สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)โรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา”, วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, อางแลว,  
หนา 25. 
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จากความหมายของการนําหลักสูตรไปใชท่ีนักศึกษาในประเทศไทยและตางประเทศใหไว
ผูวิจัยพอสรุปไดวาการกําหนดหลักสูตรไปใชหมายถึงการนําหลักสูตรท่ีสรางขึ้นไปสูการปฏิบัติ
จริงกับผูเรียนเพ่ือผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีไดกําหนดไวในหลักสูตรนั้น ๆ 

4) แบบเรียน หรือชุดการสอน และส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือการเรียนการสอนมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการเรียนการสอนทุกรายวิชา           

ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะและเขาใจเนื้อหาวิชาไดถูกตอง ส่ือการเรียนการสอนจึงชวยใหการ
จัดการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร นักการศึกษาไดใหทัศนะเกี่ยวกับส่ือการ
เรียนการสอนไวตาง ๆ กันดังนี้ 

สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา ไดกลาววา ชุดการสอน เปนส่ือการสอนชนิดหนึ่งท่ีเปน
ลักษณะของส่ือประสม (Multi media) เปนการใชส่ือตั้งแตสองชนิดขึ้นไปรวมกันเพ่ือใหผูเรียน
ไดรับความรู ท่ีตองการ โดยอาจจัดขึ้นสําหรับตามหนวยการเรียนตามหัวขอเนื้อหาและ
ประสบการณของแตละหนวยท่ีตองการจะใหผูเรียนไดเรียนรู อาจจัดเอาไวเปนชุด ๆ บรรจุกลอง
ซองหรือกระเปา ชุดการสอนแตละชุดประกอบดวยเนื้อหาสาระ บัตรคําส่ัง ใบงานในการทํา
กิจกรรม วัสดุอุปกรณ เอกสาร ใบความรู เครื่องมือหรือส่ือท่ีจําเปนเปนสําหรับกิจกรรมตาง  ๆ 
รวมท้ังแบบวัดประเมินผลการเรียนรู61 

รัชฎาภรณ อําไพสัมพันธกุล ไดกลาววา ชุดการสอน หมายถึง ระบบการผลิตและการนาํส่ือ
การเรยีนหลาย ๆ อยางมาสัมพันธกันมีคุณคาสงเสริมซ่ึงกันและกันสอดคลองกับวิชา หนวยการเรียน 
และวัตถุประสงคท่ีจัดเขาไวเปนชุดเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกครูและนักเรียน ชวยใหเปล่ียน
พฤติกรรมการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ62 

สมโภช ภูสุวรรณ ไดกลาววา ชุดการสอน หมายถึง ส่ือการเรียนท่ีถูกผลิตขึ้นอยางมีระบบมี
ขั้นตอน ผสมผสาร โดยยึดความสัมพันธกันของจุดมุงหมายการเรียนรู เนื้อหาในกลุมวิชา เทคนิค
การสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนใหผู เรียนปฏิสัมพันธกันในขณะดําเนินกิจกรรมการเรียน                 
ท้ังสามารถตรวจสอบตนเองตรวจสอบกันเองและไดรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการเรียน          

                                         
61สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 20 วิธีการจัดการเรียนรู, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ 

2545), หนา 51. 
62รัชฎาภรณ อําไพสัมพันธกุล, “การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบศูนยการเรียน

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6”, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค), 2546, หนา 10. 
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จากครู เปนส่ือประสมท่ีจัดทําขึ้นโดยยึดความสนใจของนักเรียน ชวยอํานวยความสะดวกแกการเรียน
การสอน และสนับสนุนใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ63 

กองแกว วารีชา ไดกลาววา ชุดการสอน หมายถึง ส่ืออุปกรณ ท่ีจัดไวอยางเปนรูปแบบมี
จุดมุงหมายแนชัด มีการกําหนดเนื้อหา และกิจกรรมตางๆ ซ่ึงนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนเกิดความรูในเรื่องท่ีสอนและอํานวยความสะดวกใหกับครูในการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ64 

ณัฐกฤษ จันทรตะ ไดกลาววา ชุดการสอน หมายถึง ส่ือและวัสดุอุปกรณท่ีครูผูสอนจัดหา 
หรือสรางขึ้นใหมีคามสอดคลองกับเนื้อหาวิชาหนวยการเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมใหนักเรียนได
ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความสามารถของนักเรียนและความสนใจเปนขั้นตอนอยางมีระบบ 
ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู โดยมีครูผูสอนเปนผูคอยใหคําแนะนําชวยเหลือรวมทังใหคําปรึกษาแก
ผูเรียนเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ65 

กลาวโดยสรุป ชุดการสอน หมายถึง ส่ือการสอนชนิดหนึ่งท่ีเปนลักษณะส่ือประสม (Multi 
-media) ท่ีจัดไวอยางเปนรูปแบบมีจุดมุงหมายแนชัดมีระบบมีขั้นตอน มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหแกครูและนักเรียน ชวยใหเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนตามจุดมุงหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

วารี ถิระจิตร กลาวถึง หนังสือเรียน เดิมเรียกวาแบบเรียน แบบหัดอาน แบบสอนอาน 
หนังสือฝกอาน ตอมาภายหลังการเปล่ียนแปลงหลักสูตรประถมศึกษา ปพุทธศักราช 2521 ไดมีการ
เปล่ียนคําวา แบบเรียนมาเปน หนังสือเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดวา หนังสือเรียน คือ 
หนังสือท่ีสถานศึกษาใหนักเรียนจัดหาไวประกอบการเรียนตามรายวิชานั้น ๆ ดังนั้น หนังสือเรียน
จึงหมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหาท้ังหมด

                                         
63สมโภช ภูสุวรรณ, “การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ีเนนทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรเรื่อง “สารและสมบัติของสาร” สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1,” วิทยานพินธ
ปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค), 2546, หนา 14. 

64กองแกว วารีชา, “การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่องอาชีพในจังหวัดชัยนาทสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5”, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค), 2546, หนา 8. 

65ณัฐกฤษ จันทรตะ, “การพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ีเนนกระบวนการ
แกปญหาเรื่องความนาจะเปน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 3”, วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค), 2547, หนา 11. 
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ของรายวิชาหรือสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรโดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรู ท่ี
เกี่ยวของและสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา ในบางกรณี
ผูเขียนอาจเสนอหนังสือเรียนมาในรูปของส่ืออ่ืนๆ เชน ซีดีรอม หรืออาจใชท้ังเอกสารและส่ืออ่ืน ๆ 
ประกอบกันตามความเหมาะสม 

หนังสือเรียนนอกจากจะเปนส่ิงจําเปนของครูผูสอน สําหรับใชเปนเอกสารอางอิงและ          
ใชเตรียมการสอนแลวหนังสือเรียนยังเปนเอกสารท่ีใชเปนหลักในการเรียนของนักเรียนใชอาน
ทบทวน ใชในการวิเคราะหโจทยปญหาหรือตอบคําถามตาง ๆ  ใชทําการบาน และใชอานเพ่ือเตรียมสอบ 
ดังนั้น หนังสือเรียนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับนักเรียนท้ังนี้การใชหนังสือเรียนจะเกิด
ประโยชนตอนักเรียนเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยูกับการใชของนักเรียนแตละคน หนังสือเรียนเปนเครือ่งมือ
สรางทักษะการเรียนรู (Skill building) กลาวคือนอกจากจะใหเนื้อหาความรูตามหลักสูตรกําหนดแลว 
หนังสือเรียนยังใชเปนเครื่องมือสรางสมและส่ังสมทักษะการเรียนรู ดังนั้นหนังสือเรียนท่ีดีนั้น
นอกจากจะมีเนื้อหาตามโครงสรางวิชาแลวยังตองมีกระบวนการเรียนรูตามขั้นตอนอยูในเนื้อหา
ของวิชาตาง ๆ ดวย ท้ังนี้เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูในการใชหนังสือเรียน66 
 รัตนา ธรรมวงศ กลาวถึง การใชส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวา ส่ือการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีดีมีหลายประเภท แตละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะท่ีสามารถนํามาใชประกอบการ
เรียนการสอนไดอยางนาสนใจ ส่ิงเหลานี้จะชวยใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพัฒนาไดรวดเร็ว 
เนืองจากหนังสือเรียน แบบฝกหัด คูมือครู และเทปบันทึกเสียงแลว ส่ือภาษาอังกฤษพบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน (Authentic Material) เชน หนังสือพิมพ แผนภาพ ปายโฆษนา แบบฟอรมตาง ๆ 
นอกจากนี้ ส่ือของจริงท่ีพบเห็นรอบ ๆ ตัว ก็สามารถนํามาใชสอนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี หรือ 
ถาโรงเรียนใด มีความพรอมก็สามารถใชส่ือเปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน คอมพิวเตอร วีดิทัศน 
ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self Access Learning Center) เปนเครื่องมือชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนา 
ความสามารถในการใชภาษาไดอยางรวดเร็ว โดยส่ือการเรียนการสอน อุปกรณดังกลาว ผูสอน
สามารถเลือกใช หรือสรางขึ้นใหเหมาะสมกับสถานการณการเรียนการสอน สภาพหองเรียน ความ

                                         
66วารี ถิระจิตร, หลักการวิเคราะหแบบเรียนในระดับประถมศึกษา เอกสารคําสอนวิชา 413-

615 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับโครงการตําราและเอกสารทางวิชาการ, อางใน ธีรวัฒน ฟูมี, 
“การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตรและการรับรูความสามารถของ
ตนเองของนักเรียนในโรงเรียนท่ีมีผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานวิชาวิทยาศาสตรตางกัน : การวิจัย 
แบบผสมโดยใชการออกแบบแบบสามเสา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิทยบริการ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย), 2552, หนา 1. 
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พรอมระดับความรูและพ้ืนฐานทางภาษาของผูเรียน โดยครูผูเสนอจะตองแสวงหาความรูเกี่ยวกับ
ส่ือและเลือกใชส่ือ นําส่ือแตละชนิดมาประกอบการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุด67 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดใหความหมายของการใชส่ือการเรียนการสอนวา 
เปนการจัดส่ือการเรียนการสอน และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ และเพียงพอตอการเรียน การสอน         
โดยมีระบบการจัดหาและบํารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังมีการบริการและสงเสริมการใช
อยางท่ัวถึงและเปนระบบ68 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดใหความหมายของการใชส่ือการ
เรียนการสอนวา หมายถึง ตัวกลางท่ีชวยนําความรูไปสูนักเรียน ทําใหการเรียนการสอนบรรลุ
จุดประสงคท่ีตองการ โดยแยกเปนส่ือสําหรับครูใช เรียกวา ส่ือการสอน69 
 อาภรณ ใจเที่ยง ไดใหความหมายของการใชส่ือการเรียนการสอนวาส่ิงท่ีชวยใหการสอน
ดําเนินไปไดราบรื่นและสะดวกคลองตัวแกผูเรียน การเตรียมส่ือการสอนทําใหผูสอนทราบวาจะใช
อะไรเปนส่ือชวยสรางประสบการณใหแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีท่ีสุด70 
 จากความหมายส่ือการเรียนการสอนท่ีนักการศึกษาไดใหไวผูทําวิจัยพอสรุปไดวา การใช
ส่ือการเรียนการสอนหมายถึงการใชเครื่องมือวัสดุอุปกรณตลอดถึงเทคนิคตาง ๆ ท่ีจะชวย
สนับสนุนใหการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5) ดานหลักสูตรและแบบเรียน 
มีชัย พลทองมาก กลาวถึงปญหาเกี่ยวกับหลักสูตรวา “ครูผูสอนทุกคนกําหนดเนื้อหา

หลักสูตรสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร แตการดําเนินการสอน ครูผูสอนท้ังหมดสอนไม

                                         
67รัตนา ธรรมวงศ, “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

อําเภอเมืองลําปาง”, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 
2541, หนา 14-15. 

68สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, การจัดการเรียนการสอนภาอังกฤษเปนส่ือในการ
สอนในโรงเรียนเอกชน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2542),หนา 8. 

69สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, รายงานการวิจัยปฏิบัติการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ, 2546), หนา 16. 

70อาภรณ ใจเท่ียง, หลักการสอน, พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโอเดียนสโตร, 
2550), หนา 8. 



 48 

จบตามเนื้อหาหลักสูตรกําหนด ความรวมมือระหวางบุคลากรท่ีเกี่ยวของนั้นมีนอย และส่ิงท่ีเปน
ปญหามากท่ีสุด คือ ครูไมไดจบการศึกษาวิชาเอก/โทภาษาอังกฤษ ไมมีความชํานาญและขาด
ประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ”71 

นงคเยาว นามคํา กลาวถึงปญหาเกี่ยวกับหลักสูตรวา “ครูครึ่งหนึ่งประสบปญหาเกี่ยวกับ
การถายทอดความรูแกรักเรียน วิธีการสอนทางภาษา ทักษะการใชภาษาอังกฤษ และการจัด
บรรยากาศในการเรียนภาษาอังกฤษ กลาวคือ การถายทอดความรูลักษณะผูเรียนเปนศูนยกลางและ
การเนนใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการทํางานรวมกันนั้นมีอุปสรรคมาก เพราะนักเรียนมีพ้ืน
ฐานความรูเดิมทางภาษาอังกฤษไมดีพอ วิธีสอนทางภาษาและทักษะการใชภาษาอังกฤษก็เปน
ปญหาสําหรับผูสอนท่ีไมสําเร็จการศึกษาดานภาษาอังกฤษโดยตรงและการจัดบรรยากาศในการ
เรียนภาษาอังกฤษนั้นไมสามารถจัดกิจกรรมอันหลากหลายท่ีสนุกสนาน เพราะเวลาเรียนมีจํากัด
และมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียนเขามาแทรก การนําหลักสูตรไปใชในระดับช้ันเรียน ครูทุกคน
ประสบปญหา กลาวคือ ครูขาดความม่ันใจในการออกเสียงพูด และทักษะการฟง เพราะประสบการณทาง
ภาษาจากเจาของภาษามีนอย ครูและนักเรียนไมสามารถโตตอบกันเปนภาษาอังกฤษไดในทันที 
และใชภาษาไทยสอนควบคูกันไปดวย อีกท้ังครูยังไมสามารถดําเนินการสอน ขาดทักษะการวาง
แผนการสอน ขาดตัวอยางแผนการสอน และไมมีเวลาจัดทําแผนการสอนเพราะมีภาระงานมาก”72 

นวลจิตต เชาวกีรติพงศ และคนอื่น ๆ ไดกลาวถึง ดานหลักสูตร วา ดานหลักสูตร กลาวถึง
การปฏิรูปหลักสูตรใหตอเนื่อง เช่ือมโยง มีความสมดุลในเนื้อหาสาระ ท้ังท่ีเปนวิชาการ วิชาชีพ 
และวิชาวาดวยความเปนมนุษย และใหมีการบูรณาการเนื้อหาหลากหลายท่ีมีประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต ไดแก  

- เนื้อหาเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธระหวางตนเองกับสังคม  
- เนื้อหาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การบํารุงรักษา ใชประโยชนจากธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย  
- เนื้อหาความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง  

                                         
71มีชัย  พลทองมาก, “การประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

กลุมโรงเรียนหนองทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2541, หนา 58. 

72นงคเยาว นามคํา, “ความรูความเขาใจดานหลักสูตรและการสอนภาษอังกฤษของครูระดบั
มัธยมศึกษาตอนตน อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2542, หนา 55. 
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- เนื้อหาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอยางมีความสุข73 
รุงทิพย พรหมศิริ กลาวถึง “ดานแบบเรียนไววา ดานแบบเรียน โดยสวนรวมครูสอน

ภาษาอังกฤษมีปญหาดานแบบเรียน ในระดับปานกลางทุกขอ ส่ิงท่ีเปนปญหามากเปนอันดับ 1 คือ 
แบบเรียนมีเนื้อหาไมเพียงพอในอันท่ีจะชวยใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค จากปญหานี้ทําใหครู
สอนภาษาอังกฤษตองการใหมีแบบเรียนท่ีมีเนื้อหาพอเพียงท่ีจะครอบคลุมและสอดคลอง
จุดประสงคของหลักสูตร นอกจากนี้ควรมีหนังสือแบบฝกหัดเพ่ือใหนักเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ  มาขึ้น”74 

ในดานหลักสูตรและแบบเรียนท่ีไดศึกษามาขางตน ผูวิจัยสรุปไดดังนี้ ครูผูสอนทุกคน
กําหนดเนื้อหาหลักสูตรสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร แตการดําเนินการสอน ครูผูสอน
ท้ังหมดสอนไมจบตามเนื้อหาหลักสูตรกําหนดครูไมไดจบการศึกษาวิชาเอก/โทภาษาอังกฤษ ไมมี
ความชํานาญและขาดประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ ครูครึ่งหนึ่งประสบปญหาเกี่ยวกับการ
ถายทอดความรูแกรักเรียน วิธีการสอนทางภาษา ทักษะการใชภาษาอังกฤษ และการจัดบรรยากาศ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ ดานแบบเรียน โดยสวนรวมครูสอนภาษาอังกฤษมีปญหาดานแบบเรียน 
คือ แบบเรียนมีเนื้อหาไมเพียงพอในอันท่ีจะชวยใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค จากปญหานี้ทําให
ครูสอนภาษาอังกฤษตองการใหมีแบบเรียนท่ีมีเนื้อหาพอเพียงท่ีจะครอบคลุมและสอดคลอง
จุดประสงคของหลักสูตร 

2.3.8 การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ 
กรมวิชาการ ไดกลาววา การวัดและประเมินผล เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียน

การสอน เพ่ือนําผลของการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการเรียนสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษได
กําหนดกระบวนการวัดและประเมินผลวา กระบวนการวัดและประเมินผลเนนการวัดความสามารถ
ในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษท้ังใน ดานการใชภาษาเพ่ือเขาสูสังคมและวัฒนธรรม และการใช
ภาษาเพ่ือส่ือความไดอยางถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณการใชวัดท้ัง

                                         
73นวลจิตต เชาวกีรติพงศ และคนอ่ืน ๆ , การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ,  (กรงุเทพมหานคร : 

ภาพพิมพ, 2545), หนา 8 - 9. 
74รุงทิพย พรหมศิริ, “การสํารวจปญหาการสอนภาษาอังกฤษและความตองการในการ

อบรมในการสอนภาษาอังกฤษโดยศึกษาจากครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษา 12”, อางใน จินตนา สุจจานันท, “สภาพและปญหาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ชวงช้ันท่ี 3-4 โรงเรียนแกนนําการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 
จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 
2549, หนา 48. 
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ความสามารถในการส่ือสารและความรูทางภาษาผลของการวัดและการประเมินผลจะนํามาใชใน
การพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง สําหรับภาษาอังกฤษระดับเตรียมความพรอมนั้นเพ่ือใหการเรียน 
การสอนบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว75 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาววา กระบวนการวัดและประเมินผลเนนความสามารถในการส่ือสาร
ดวยภาษาอังกฤษท้ังในดานการใชภาษาเพ่ือเขาสูสังคมและวัฒนธรรม และการใชภาษาเพ่ือส่ือความ
ไดอยางถูกตองตามหลักภาษาและเหมาะสมกับสถานการณ การใชการวัดความสามารถในการ
ส่ือสารและความรูทางภาษา ผลของการวัดและประเมินจะนํามาใชในการพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง ระดับเตรียมความพรอมวัดและประเมินโดยเนนการประเมินพฤติกรรมของการเรียนของ
นักเรียนจากการเขารวมกิจกรรมและความสามารถในการส่ือสารดวยการฟงและพูด ระดับอานออก
เขียนไดวัดและประเมินจากความสามารถในการใชภาษาในดานความเขาใจ การฟง พูด อาน เขียน
และการสะกดคํา สวนระดับมาตรฐานพ้ืนฐานตอนตน วัดความสามารถในการใชภาษาโดยประเมิน
ภายหลังเรียน ประเมินท้ังภาคปฏิบัติ ภาคความรูและเจตคติ โดยเครื่องมือวัดและการประเมินผลท่ี
หลากหลาย มีการวัดระดับมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานทางภาษาของผูเรียนโดยการใชการทดสอบ
มาตรฐานความรูความสามารถสําหรับครูผูสอนจะสําเร็จการศึกษา76 

ศิริชัย กาญจนวาสี กลาววา การวัดผลเปนการกําหนดตัวเลขใหแกส่ิงตางๆ ตามกฎเกณฑ 
การวัดจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยองคประกอบ 3 สวน คือ 

1. จุดมุงหมายของการวดัตองมีความชัดเจนวาตองการวัดอะไร ในสถานการณเชนไรและ
วัดไปทําไม 

2. เครื่องมือใชท่ีวัด เชน แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ มาตราสวนประเมินคา 
การสังเกตโดยตรง ฯลฯ 

                                         
75กรมวิชาการ, หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช2539, อางใน มีชัย พลทองมาก, “การประเมิน

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา กลุมโรงเรียนหนองทอง อําเภอไทรงาม 
จังหวัดกําแพงเพชร”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 
2541, หนา 19. 

76กระทรวงศึกษาธิการ, การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 2542), 
หนา 8. 
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3. การแปลผล และนําผลไปใช77 
ไพศาล หวังพานิช กลาววา “การวัดเปนขบวนการสืบคนหารายละเอียด หรือจํานวน

ปริมาณ เกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือลักษณะ ของส่ิงหนึ่งส่ิงใด ซ่ึงอาจเปนวัตถุส่ิงของ สภาพตาง ๆ หรอื
ของบุคคล โดยอาศัยวิธีการหรือเครื่องมือเปนหลักในการวัด”78 

ภัทรา นิคมานนท กลาววา “วิธีวัดเปนการใชเทคนิควิธีการซ่ึงเรียกวาเครื่องวัดอยางใดอยาง
หนึ่งเพ่ือศึกษา คนหา หรือตรวดสอบคุณลักษณะของบุคคลผลงาน หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เพ่ือใหได
ขอมูล เพ่ือใหมีความหลากหลาย แทนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของส่ิงของหรือบุคคลท่ีตองการ
ศึกษา อาจกลาวโดยสรุปวา การวัดผลเปนการใชขบวนการตาง ๆ ท้ังท่ีเปนเครื่องมือ และเทคนิค
วิธีการใหไดมาซ่ึงตัวเลข เพ่ือวัดคุณลักษณะของบุคคลหรือส่ิงของ”79 

ศิริชัย กาญจนวาสี กลาววา “การประเมินผลเปนขบวนการตัดสินคุณคาของส่ิงของตางๆ 
ตามเกณฑมาตรฐาน โดยท่ัวไปการประเมินตองอาศัยจากขอมูลการวัดท่ีเปนปรนัย การสังเคราะห
ขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพ่ือตัดสินคุณคาของส่ิงนั้น การประเมินมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ ขอมูล
จากการวัด การตีความหมาย และการกําหนดคุณคาตามหลักเกณฑมาตรฐาน”80 

ไพศาล หวังพานิช กลาววา “การประเมินผลเปนขบวนการพิจารณา ตัดสิน ลงสรุปเกี่ยวกบั
สมบัติ หรือคุณลักษณะของส่ิงตาง ๆ หรือของบุคคลโดยใชผลท่ีไดจากการวัด และอาศัยเกณฑใน
การตัดสินพิจารณา”81 

รัชนี โปฟา กลาววา การวัดผลประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ เปนการประเมินผลจาก
การเรียนภาษาอังกฤษทําไดหลายวิธีตามความจําเปน ซ่ึงเปนเครื่องบงช้ีทางดานการเรียนท้ังของครู

                                         
77ศิริชัย กาญจนวาสี, การประเมินการเรียนรู : ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย, (กรุงเทพมหานคร : 

อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิซซ่ิง, 2543), หนา 14. 
78ไพศาล หวังพานิช, การวัดและประเมินผลระดับอุดมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ, 

2543), หนา 4. 
79ภัทรา นิคมานนท, การประเมินผลการเรียน, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน, 

2543), หนา 11. 
80เรื่องเดียวกัน, หนา 15.  
81เรื่องเดียวกัน.  
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และนักเรียนวา เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรหรือไม การสอนของครูไดผลเพียงใดและ
นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดดีหรือไม82 

อาจกลาวโดยสรุปวา การประเมินผล เปนขบวนการท่ีกระทําตอจากการวัดผล ดวยการนํา
ขอมูลจากการวัดผลมาตีความหมาย โดยอาศัยกฎเกณฑมาตัดสินพิจารณาออกมาเปนผลสรุป 

จากความหมายของการวัดผลละประเมินผลดังท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา การวัดและ
การประเมินผลเปนขบวนการตอเนื่องกัน โดยเริ่มดวยการวัดแลวนําผลจากการวัดไปทําการประเมิน
ตัดสินตามเกณฑ อาจเรียกท้ังสองกระบวนการรวมกันวา “การวัดและประเมินผล” กระบวนการวัด
และประเมินผล จึงมีสวนสัมพันธกับการเรียนการสอนอยางมาก เพราะสามารถทําไดกอนสอน 
ระหวางสอน และหลังสอน ตลอดจนตัดสินคุณคาของผูเรียนอีกดวย 

1) ความหมาย แนวคิด และวัตถุประสงคของการประเมิน 
กระบวนการประเมินผลการเรียนเปนส่ิงสําคัญและเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษา           

ซ่ึงจะชวยใหชวยใหทราบวาผูเรียนบรรลุตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว หรือไม นอกจากการ
ประเมินผลจะมีความสําคัญตอกระบวนการจัดการศึกษาแลว ยังมีความสําคัญและถูกใชในวงการ
อ่ืน ๆ ดวย เชน การประเมินโครงการประเมินกิจกรรมในความรับผิดชอบของหนวยงาน ท้ังนี้ก็
เพ่ือใหไดขอมูลสําหรบัการตัดสินใจ เลือกทางเลือก หรือพัฒนากิจกรรมของหนวยงานนั้น ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในเรื่องการประเมินผลนี้ไดมีผูเสนอแนวคิดพรอมท้ังใหความหมายวัตถุประสงคไวหลาย
ทานเชน เกี่ยวกับแนวคิดของการประเมินผลทางการศึกษานั้นมีผูใหแนวคิดไว ดังนี้  

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ใหความหมายการประเมินตามสภาพ
จริงวา เปนการวัดและประเมินผลท่ีแทจริงของผูเรียนท่ีอยูบนพ้ืนฐานของเหตุการณจริงในชีวิตจริง 
โดยยึดการปฏิบัติเปนสําคัญ มีความสัมพันธกับการเรียนการสอน เนนพัฒนาการท่ีปรากฏใหเห็น
ท้ังในและนอกหองเรียน มีผูเกี่ยวของในการประเมินหลายฝาย และเกิดขึ้นไดในทุกบริบทเทาท่ีจะ
เปนไปได และเปนการประเมินท่ีมีลักษณะแบบไมเปนทางการ83 

วัฒนาพร ระงับทุกข ไดใหความหมายของการวัดประเมินผลวา หมายถึง การประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหทราบวาเกิดการเรียนรูตามท่ีพึง ประสงคหรือไม การประเมินผล

                                         
82รัชนี โปฟา, “ปญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในวิทยาลัยนาฏศิลปภาคกลาง”,

ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2546, หนา 27. 
83สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ การวัดและประเมินผลสภาพที่แทจริงของ

นักเรียน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540), หนา 4-5. 
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จึงเปนการหาประสิทธิผลของการเรียนการสอนวามีจุดใดท่ีตองปรับปรุง หรือผูเรียนเกิดการเรียนรู
จนสามารถเรียนเรื่องอ่ืนตอไปไดมากนอยเพียงใด ผลการประเมินจึงสามารถนํามาอธิบาย
ประสิทธิผลของการเรียนการสอนในภาพรวม และบงช้ีวาควรปรับปรุงในจุดใดบาง การจัดการ
เรียนการสอนจึงจะเปนไปตามความคาดหวังของหลักสูตร84 

อาภรณ ใจเที่ยง ไดใหความหมายของการวัดประเมินผลวา หมายถึง การสอนท่ีผานมานั้น
บรรลุผลหรือไม มากนอยเพียงใด ผูเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว หรือไม มีตอน
ใดหรือจุดประสงคขอใดบางท่ียังไมบรรลุ ทําใหผูสอนสามารถแกไขขอบกพรองไดตรงจุด การวัดผล
ประเมินผลนี้มีประโยชนตอผูเรียนและผูสอน ผูสอนจึงตองทําการวัดผลประเมินผลทุกครั้งท่ีสอน85 

สุมาลี จันทรชลอไดใหความหมายของการวัดประเมินผลวา กระบวนการ หรือวิธีการ 
เพ่ือใหไดจํานวนตัวเลข ซ่ึงมีความหมายแทนปริมาณหรือขนาด หรือคุณสมบัติของส่ิงท่ีตองการวัด 
การประเมิน (Assessment) เปนกระบวนการเก็บรวบรวมสังเคราะห และตีความขอมูลเพ่ือการ
ตัดสินผล โดยใชกิจกรรมตาง ๆ เชน การสัมภาษณ การสังเกต การสะสมงาน หรือการทําโครงงาน 
กิจกรรมดังกลาวจึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีนํามาใชประเมิน กระบวนการประเมิน มีความ
เกี่ยวของกับผู เรียนมากกวาการใหคะแนน และการใหระดับคะแนนของการทดสอบขอมูลท่ีครู
รวบรวมในหองเรียน86 

ชุมพล ศรีทองกุล ไดใหความหมายของการวัดประเมินผลวา หมายถึง กลไกสําคัญในการ
ประเมินผลความสามารถและทักษะของผูเรียน ขอควรคํานึงคือ การพัฒนาศักยภาพของครูดานการ
วัดผลและประเมินผลโดยอาจใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกับลักษณะของตัวบงช้ีท่ีจะ
วัด เชน ถาวัดเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ก็อาจจะใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเปนเครื่องมือหลักและใชเครื่องมืออ่ืน ๆ ประกอบ เชน การพิจารณาผลงานของผูเรียน
การตั้งคําถามในหองเรียน การสังเกตพฤติกรรม ถาวัดความคิดเห็น ความรูสึก เจตคติ เปนหลัก 
โดยจัดทําเปนแบบบันทึกพฤติกรรมของผูเรียน หรือใชแบบทดสอบทางจิตวิทยาในการวัด ท่ีสําคัญ

                                         
84วัฒนาพร ระงับทุกข, การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง, (กรงุเทพมหานคร : 

เลิฟแอนดลิพเพรส, 2541), หนา 50. 
85อาภรณ ใจเท่ียง, หลักการสอน, พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโอเดียนสโตร, 2550),  

หนา 8.  
86สุมาลี จันทรชลอ, การวัดและประเมินผล, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ือเสริมกรุงเทพ, 2542), 

หนา 7. 



 54 

คือ ผลจากการประเมินจะตองสะทอนใหเห็นความสามารถและพัฒนาการของผูเรียนไดเปนอยางดี 
โดยสรุป คือ เนนการประเมินเพ่ือพัฒนาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ87 

จากความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษาดังกลาว ผูทําวิจัยพอสรุปได
วาการประเมินทางการศึกษานั้น เปนกระบวนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือ
เปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริงกับผลท่ีคาดวาจะไดรับ แลวตัดสินคุณคาของกิจกรรมทางการศึกษา
นั้นวาเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยการประเมินจะตองอาศัยวิธีการท่ีมีระเบียบแบบแผนมีหลักฐาน
และเหตุผลประกอบอยางเพียงพอ ซ่ึงรูปแบบการประเมินท่ีเหมาะสมนั้น ขึ้นอยูกับสถานการณของ
การประเมินในแตละครั้งอยางไรก็ตามการประเมินก็ควรเปนไปในทางสรางสรรค ท้ังนี้เพ่ือประโยชน
ของผูประเมินและผูถูกประเมิน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในท่ีสุด  

วัตถุประสงคของการวัดผลและประเมินผล 
ไพศาล หวังพานิช ไดกลาววา ผูสอนจําเปนตองทราบวัตถุประสงคของการวัดและประเมินผล 

วัตถุประสงคหลักของการวัดและประเมินผลทางการศึกษาท่ีใชกันอยางแพรหลาย มีดังนี้  
1. เพ่ือประเมินผลการเรียนภายในรายวิชา เปนการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียน

เพ่ือตรวดสอบและจําแนกระดับการเรียนรูของผูเรียนในแตละรายวิชา 
2. เพ่ือประเมินผลรวบยอด เปนการวัดและประเมินผลสรุปการเรียน โดยสรุปท้ังหลักสูตร

เพ่ือตรวดสอบศักยภาพการเรียนรูโดยรวม หรือบางสถาบันเรียกวาการสอบประมวลความรู 
3. เพ่ือคัดเลือก เปนการวัดและประเมินผลเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหรือเพ่ือทําการ

ทํางาน โดยมุงเนนเฉพาะคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีจําเปนท่ีแสดงถึงความพรอมในการเรียนหรือปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือสํารวจศักยภาพหรือสมรรถภาพ เปนการวัดและประเมินผล ทักษะความชํานาญ 

หรือความสามารถในแตละดานของแตละบุคคล 
5. เพ่ือประเมินความกาวหนา เปนการตรวดสอบการเปล่ียนแปลงการพัฒนาในชวงเวลาท่ี

กําหนดซ่ึงการดําเนินการจําเปนตองใชเครื่องมือวัดชุดเดียวกันท้ังกอนและหลัง88 
หลักการวัดและประเมินผล 
การดําเนินการวัดและประเมินผลเพ่ือใหเกิดคุณภาพไดผลและการวัดท่ีถูกตองและมีความ

นาเช่ือถือผูจะตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักการ ดังนี้ 
 
 

                                         
87ชุมพล ศรีทองกุล, “ครูกับการจัดกระบวนการเรียนรู”, วารสารวิชาการ, (มกราคม 2544) : 5. 
88เรื่องเดียวกัน, หนา 13.  
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ไพศาล หวังพานิช ไดกลาวถึง หลักการวัดและประเมินผล ไววา 
1. วัดและประเมินผลสอดคลองกับความเปนจริง เพ่ือปองกันการวิพากษวิจารณผลการวัด

และประเมินผลในรูปแบบตางๆควรยึดหลักการ ดังนี ้
  1.1 ตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู การวัดและประเมินผลท่ีดีตองเริ่มตนดวย
ความชัดเจนวา ส่ิงท่ีตองการวัดคืออะไร มีลักษณะเชนไร และมีขอบขายอยางไร เพ่ือใหการวัดและ
ประเมินผลสามารถดําเนินการไดตรงจุดประสงคการเรียนรูอยางครบถวน 
  1.2 ตองสอดคลองกับหลักสูตร วัดและประเมินผลตามรายวิชา ไมวัดเกินระดับหรือวัย
ของผูเรียนหรือออกนอกขอบขายเนื้อหารายวิชา 
  1.3 ตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมความเปนจริง วัดและประเมินผลในส่ิงท่ีใกลตัว
ปรากฏจริงในวิธีชีวิตหรือตามหลักวิชาในสาขา ท้ังนี้ควรมุงเนนในสภาพชีวิตในทองถ่ิน ในสังคม
ใหมากท่ีสุด 

2. วัดและประเมินผลอยางเปนระบบ ใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมแกผูเรียนมากท่ีสุด 
ผูสอนตองวางแผนการวัดโดยกําหนดจุดประสงคของการวัด กําหนดส่ิงท่ีจะวัด (คุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมและเนื้อหา) กําหนดชนิดหรือประเภทของเครื่องมือท่ีจะใช ระบบการตรวจใหคะแนน 
และกําหนดวิธีการดําเนินการตาง ๆ นอกจากนี้ผูสอนยังจะตองใหความยุติธรรมอยางเสมอหนาแก
ผูเรียนทุกคน กลาวคือดําเนินการวัดภายใตสถานการณเดียวกัน โดยเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีเหมือนกัน 

3. วัดและประเมินดวยเคร่ืองมือที่ดีมีคุณภาพ การวัดและประเมินส่ิงใดก็ตาม ผลท่ีไดจะ
เปนท่ียอมรับไดหรือไม ขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชเปนสําคัญ คุณภาพของเครื่องมือในการวัด
และประเมินผลท่ีสําคัญประกอบดวย 
  3.1 ความเท่ียงตรง หมายถึง เครื่องชนิดใดก็ตามตองสามารถวัดส่ิงท่ีตองการจะวัดได
ตรงจุดประสงคการเรียนรูอยางแทจริง และใหผลไดตรงความเปนจริง 
  3.2 ความเช่ือม่ัน หมายถึง เครื่องมือวัดและประเมินผลสามารถใหผลสะทอนศักยภาพ
หรือความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียนไดมากท่ีสุด โดยมีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนตาง ๆ เกิดขึ้น
นอยท่ีสุดคุณภาพดังกลาวทําใหผลการวัดและประเมินมีความนาเช่ือถือ และมีความคงเสนคงวา 
  3.3 ความเปนปรนัย หมายถึง เครื่องมือวัดมีความชัดเจน ส่ือความหมายใหเขาใจได
ตรงกันไมวกวนกํากวมจนตีความหมายแตกตางกันระหวางผูเรียนแตละคน ความเปนปรนัยของ
เครื่องมือขึ้นอยูกับความรัดกุม ถูกตองของการใชภาษาในส่ือความหมาย และการกําหนดขอบเขต 
เง่ือนไข หรือขอมูลท่ีเพียงพอในการคิดหาคําตอบ 
  3.4 การจําแนก หมายถึง เครื่องมือวัดและประเมินผล ตองสามารถจําแนกหรือแยก
ผูเรียนไดถูกตองตามลําดับความสมารถ คําถามท่ีใชจะทําใหไดคําตอบท่ีแตกตางกัน ระหวางผูเรียน
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มีความรูความสามารถหรือทักษะแตกตางกัน รวมถึงคะแนนท่ีไดก็จะแตกตางลดหล่ันกันตามลําดบั
การเรียนรูของผูเรียน 
  3.5 ระดับความยากท่ีเหมาะสม หมายถึง ในกรณีท่ีเครื่องมือวัดประเมินผลเปนขอสอบ 
(ซ่ึงผูสอนสวนใหญนิยมใช )  จํา เปนตองคํานึงถึงคุณภาพดานความยากงายของขอสอบ
ประกอบดวย89 
 ประเภทของการวัดและประเมินผล 
 ศิริชัย กาญจนวาสี ไดกลาววา การวัดและประเมินผลและการเรียนรูหลักสูตรการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 แบงเปนประเภทตามขั้นตอนและชวงเวลาของการดําเนินการเรียน
การสอน ดังนี้  
 1. การวัดประเมินผลกอนเรียน เปนการประเมินเพ่ือทําสารสนเทศของผูเรียนในเบ้ืองตน 
สําหรับนําไปจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับพ้ืนฐานของผูเรียน ประกอบดวยการประเมิน ดังนี ้
  1.1 การวัดและการประเมินความพรอมและพ้ืนฐานของผูเรียน เปนการวัดและประเมิน
เพ่ือตองการทราบทักษะและความรูพ้ืนฐาน เครื่องมือท่ีใชวัดอาจเปนแบบสอบความพรอมแบบ
สอบกอนเริ่มเรียน การสังเกต การสัมภาษณ การสอบถามครูประจําช้ันเดิมหรือผูท่ีเคยสอนผูเรียน
กลุมนั้นมาแลว เปนตน สารสนเทศท่ีไดจากการวัดและประเมินความพรอมกอนเริ่มตนการสอนนี้
จะเปนประโยชนในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู วางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนและใชใน
การตัดสินใจวาผูเรียนมีการพรอมหรือไม ถาผูเรียนมีการพรอมก็สามารถเริ่มทําการสอนไดเลยแต
ถายังไมพรอมผูสอนจะไดจัดประสบการณทําใหผูเรียนเกิดความพรอมกอนดําเนินการสอนตามท่ีวางแผนไว 
  1.2 การวัดและประเมินความรอบรูในเรื่องท่ีจะเรียนกอนการเรียน เปนการวัดและ
ประเมินกอนการสอนเพ่ือทราบวาผูเรียนมีความรูความสามารถท่ีควบคลุมผลการเรียนท่ีตั้งใจให
เกิดขึ้นตามท่ีวางแผนในหลักสูตรหรือยัง 

2. การวัดและการประเมินผลระหวางการเรียนการสอน เปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบ
ความรูความสามารถของผูเรียนขณะท่ีการเรียนการสอนยังคงดําเนินอยู จําแนกออกเปน 2 ประเภท ดงันี ้
  2.1 การวัดและประเมินความกาวหนาในการเรียนรู เปนการวัดและประเมินผลระหวาง
การเรียนการสอนเพ่ือตรวจสอบวาผูเรียนมีความรูความสามารถหรือทักษะตามจุดประสงคการ
เรียนรูท่ีกําหนดไวในแตละหนวยการสอนหรือไม เครื่องมือท่ีใชวัดอาจเปนแบบสอบประจําหนวย 
แบบสอบยอย การสังเกต การสัมภาษณ เปนตน สารสนเทศท่ีไดจากการวัดและประเมิน
ความกาวหนาในการเรียนรูนี้จะบงช้ีพัฒนาการ ความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนแตละคน  

                                         
89เรื่องเดียวกัน, หนา 9-10.  
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เพ่ือทําความปรับปรุงการเรียน และเปนขอมูลยอนกับเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน เพ่ือทําการ
ปรับปรุงการสอน ตลอดจนใชในการตัดสินใจวาผูเรียนคนใดสามารถผานหรือไมผานจุดประสงค
ประจําหนวย ถาทุกคนผานจะไดทําการสอนหนวยตอไป แตถาบางคนไมผานจะไดทําการสอน
ซอมเสริมเพ่ือแกไขจุดบกพรองใหมีการเรียนรูท่ีเติมเต็มสวนท่ีขาดหายไปทันทีหลังการสอน 
  2.2 การวัดและประเมินปญหาอุปสรรคในการเรียนรู หลังจากจัดกิจกรรมเพ่ือแกไข
จุดบกพรองของการเรียนรูระหวางท่ีการเรียนการสอนยังดําเนินอยูแลว ถาหากจุดบกพรองหรือ
ความลมเหลวของการเรียนรูยังคงมีอยู ซ่ึงการสอนซอมเสริมไมสามารถแกไขหรือปรับปรุง การ
เรียนการสอนใหดีขึ้น ก็ควรมีการศึกษาถึงอุปสรรคปญหานั้นอยางลึกซ้ึง โดยใชแบบสอบวินิจฉัย 
แบบสอบชนิดนี้จะสรางตามลําดับขั้นของตรรกศาสตร สําหรบัการคิดท่ีถูกตองในการแกปญหานั้น
แลวใหผูเรียนทําเพ่ือสืบคนถึงสาเหตุของปญหา เพราะในเรื่องนั้นปญหาอาจมีแหลงท่ีเกิดแตกตางกัน 
เชน ปญหาเกี่ยวกับผูเรียนส่ิงแวดลอม เนื้อหาวิชา ผูสอน เปนตนโดยอาจมีการใชเทคนิคการสังเกต
และสัมภาษณประกอบการสืบคนปญหา สารสนเทศท่ีไดจากการวัดและประเมินปญหาอุปสรรคใน
การเรียนรูจะทําใหทราบสาเหตุแหงปญหาอุปสรรคของการเรียนรูนั้น ๆ ซ่ึงจะชวยใหผูสอน
สามารถทําการปรับปรุงแกไขไดตรงจุด เชน การปรับปรุงยุทธวิธีการสอนการหามาตรการสอน
ซอมเสริม การจัดเรียงของลําดับขั้นของเนื้อหาและวิธีการสอนท่ีเหมาะสม เปนตน 

3. การวัดและประเมินหลังส้ินสุดการเรียนการสอน เปนกิจกรรมเพ่ือสรุปผลการเรียนรู 
จําแนกเปน 2 ประเภท ดังนี ้
  3.1 การวัดและประเมินผลสรุป เปนการวัดและประเมินหลังส้ินสุดการเรียนการสอน
ของแตละวิชาเพ่ือตัดสินความรูความสามรถรวบยอดในวิชานั้นของผูเรียน เครื่องมือท่ีใชวัดอาจ
เปนแบบสอบรวบยอด ซ่ึงมักเปนแบบสอบท่ีครอบคลุมเนื้อเรือ่งอยางกวางขวางทุกหนวยการสอน 
และเปนเนื้อเรื่องท่ีเปนตัวแทนสาระหรือการปฏิบัติท่ีไดมีการเรียนการสอนไปแลว ซ่ึงผูสอนสามารถใช
การสัมภาษณ เปนเครื่องมือประกอบไดดวย สารสนเทศท่ีไดจากการวัดและประเมินผลสรุปนี้จะ
เปนประโยชนในการตัดสินระดับผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน หรือเปนสวนสําคัญสําหรับการใหระดับ
คะแนนหรือเกรด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถใชประเมินประสิทธิภาพการสอนไดอีกดวย 
  3.2 การวัดประเมินผลสรุปรวมอยางลึกซ้ึง เปนการวัดและประเมินหลังส้ินสุดการเรียน
การสอนครบตามหลักสูตร เพ่ือตัดสินความรูความสามารถหรือทักษะของผูเรียนในเชิงบูรณาการ 
ความรูท่ีสําคัญจากหลาย ๆ วิชาครอบคลุมหลักสูตร เครือ่งท่ีใชวัดมีช่ือเรียกตาง ๆ กัน ตามลักษณะ
ของการสอบ เชนการสอบอยางลึกซ้ึง การสอบประมวลสาระความรู การสอบกอนจบการศึกษา 
เปนตน ซ่ึงผูเรียนจะตองใชความรูความสามารถจากหลายวิชามาบูรณาการเขาดวยกัน สารสนเทศท่ี



 58 

ไดจากการวัดและประเมินผลสรุปรวมอยางลึกซ้ึง จะนํามาใชตัดสินผลการเรียนรูรวบยอดตลอด
หลักสูตรกอนการสําเร็จการศึกษา90 
 แนวทางการนําวิธีการประเมินตามสภาพจริงไปใชในการเรียนการสอน 
 ในการเปล่ียนแปลงใด ๆ ถามีการเปล่ียนแปลงกะทันหัน และนําไปใชอยางรวดเร็วจะทํา
ใหไมเกิดการยอมรับ เนื่องจากครูไมมีเวลาตรวจสอบ ศึกษาและแสวงหาความรู  
 สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา ไดเสนอแนวทาง ดังนี้ 
 1. การเริ่มตนอยางชา ๆ นําไปสูความเขาใจและเกิดการยอมรับ โดยการศึกษาจากเอกสาร  
วีดีทัศน เทป ศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีดําเนินการแลวประสบผลสําเร็จจนเกิดความเขาใจชัดเจน          
จึงตัดสินใจเริ่มดําเนินการ  
 2. เริ่มตนในเนื้อหาสาระบางสวนท่ีมีความม่ันใจ การประเมินผลตามสภาพจริงนั้นครู
สามารถนําไปใชไดกับทุกวิชาในช้ันเรียนและใชไดตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาความรูและความสามารถ
ของนักเรียนในทุกดาน เม่ือคนพบวาตนเองมีความชํานาญและสามารถพัฒนาไดอยางดีแลว              
จึงขยายวงกวางออกไปสูวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 
 3. การขัดเกลา พัฒนาจุดเดนและเพ่ิมพูนสมรรถภาพใหคงอยู เม่ือครูขัดเกลาวิธีการและพัฒนาทักษะ
ระบบในการสังเกต และขบวนการในเนื้อหาสาระท่ีตนมีความรูสึกวาม่ันใจ ก็ควรจะเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การประเมินมากยิ่งขึ้นและจะชวยใหมีการพัฒนาการประเมินผลตามสภาพจริงไปใชในขั้นตอไป 
 4. จัดทําตารางกําหนดเวลาในการสะทอนความคิดเห็นเปนรายบุคคลและเปนรายกลุมโดย
ครูตองใหเวลาท่ีจะทบทวนช้ินงานในกระบวนการประเมิน บันทึก สังเกต แบบสํารวจรายการ
รายงานการประชุมโครงงานของนักเรียน ผลผลิต แฟมสะสมงาน (Portfolio) 
 5. การนํากระบวนการประเมินผลตามสภาพจริงไปใชอยางเปนรูปธรรม ในขั้นนี้ผูประเมิน
จะตองมีความรูในขบวนการจัดการ โครงสรางภายใน ความเขาใจในขอจํากัดและรับทราบถึงบาท
ในกระบวนการประเมินโดยรวมท้ังหมด91 
 จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา การประเมินตามสภาพจริงจะสะทอนใหเห็นถึง
สภาพการเรียนการสอนท่ีแทจริง และเปนรูปธรรมกวาการวัดผลแบบเดิม กลาวคือกระทําได
ตลอดเวลากับทุกสถานการณ เนนกระบวนการและการกระทํา การใชความคิดวิเคราะห ใชเหตุผล
และการแกปญหามีการใชขอมูลและวิธีการหลากหลายในการประเมิน 

                                         
 90เรื่องเดียวกัน, หนา 61-65.  
 91สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, เรียนรูสูครูมืออาชีพ, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : ที.พี.พรนิท, 
2543), หนา 211-212. 



 59 

2) ดานการวัดผลและประเมินผล 
นงคเยาว นามคํา กลาวถึงปญหาดานการวัดผลประเมินผล ดังนี ้
1. ครูไมสามารถวัดผลและประเมินผลนักเรียนทุกคน เพราะนักเรียนมีจํานวนมากเกิน 
2. ครูไมสามารถใชวิธีการวัดผลและประเมินผลอยางหลากหลายวิธีในการสอนแตละครั้ง 
3. ครูไมเขาใจกระบวนการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีถูกตองและเวลาในการเตรยีม

เครื่องมือมีจํากัด92 
นวลจิตต เชาวกีรติพงศ และคนอื่น ๆ กลาวถึง ดานการวัดผลประเมินผล ไวดังนี ้
ดานการวัดและประเมินผลการเรยีนรู เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญจะตองประเมินผูเรียนตามสภาพจริง โดยการใชวิธีการประเมินผูเรียนหลายวิธี ไดแก  
การสังเกตพฤติกรรม การเรียนและการรวมกิจกรรม การใชแฟมสะสมงานการทดสอบ การสัมภาษณ 
ควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอน ผูเรียนจะมีโอกาสแสดงผลการเรียนรูไดหลายแบบไม
เพียงแตความสามารถทางผลสัมฤทธ์ิการเรียนซ่ึงวัดไดโดยแบบทดสอบเทานั้น การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรูแบบนี้แสดงใหเห็นความแตกตางอันเกิดจากผลการพัฒนาตนเองของผูเรียน
ในดานตาง ๆ ไดชัดเจนมากขึ้น93 

รุงทิพย พรหมศิริ ไดกลาวถึงดานการวัดผลและประเมินผล วา ดานการวัดผลและ
ประเมินผล โดยสวนรวมครูสอนภาษาอังกฤษมีปญหาดานการวัดผลและประเมินผลระดับปานกลางถึง
ระดับมาก ปญหาท่ีพบในระดับมากคือ การใชสถิติท่ีเกี่ยวของกับการทดสอบ การวิเคราะหขอสอบ 
การประเมินผลกอนเรียนเพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมกลุม และการสรางแบบทดสอบเพ่ือใช
วัดทักษะการฟง และการพูด สวนการตองการอบรมเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลพบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
ส่ิงท่ีตองการมากเปนอันดับ 1 คือ เลือกใชแบบทดสอบชนิดตาง ๆ ใหเหมาะสมกับจุดประสงคและ
การฝกสรางแบบทดสอบเพ่ือใชวัดทักษะการพูด94 

                                         
92เรื่องเดียวกัน, หนา 56. 
93เรื่องเดียวกัน. 
94รุงทิพย พรหมศิร,ิ “การสํารวจปญหาการสอนภาษาอังกฤษและความตองการในการอบรมใน

การสอนภาษาอังกฤษโดยศึกษาจากครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
รัฐบาลในเขตการศึกษา 12” อางใน จินตนา สุจจานันท, “สภาพและปญหาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ชวงช้ันท่ี 3-4 โรงเรียนแกนนําการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, หนา 49. 
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ในดานการวัดผลและประเมินผล นั้นจากการทบทวนวรรณกรรมมาขางตน ผูวิจัยสรุปได
ดังนี้ ครูไมสามารถวัดผลและประเมินผลนักเรียนทุกคน เพราะนักเรียนมีจํานวนมากเกิน ครูไม
สามารถใชวิธีการวัดผลและประเมินผลอยางหลากหลายวิธีในการสอนแตละครั้ง ครูไมเขาใจ
กระบวนการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีถูกตอง และเวลาในการเตรียมเครื่องมือมีจํากัด 
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญจะตองประเมินผูเรียนตามสภาพจริง โดยการใชวิธีการประเมินผูเรียนหลายวิธี ไดแก การสังเกต
พฤติกรรม การเรียนและการรวมกิจกรรม การใชแฟมสะสมงานการทดสอบ การสัมภาษณ ควบคู
ไปกับกระบวนการเรียนการสอน ผูเรียนจะมีโอกาสแสดงผลการเรียนรูไดหลายแบบ โดยสวนรวมครู
สอนภาษาอังกฤษมีปญหาดานการวัดผลและประเมินผลระดับปานกลางถึงระดับมาก ปญหาท่ีพบ
ในระดับมาก คือ การใชสถิติท่ีเกี่ยวของกับการทดสอบ การวิเคราะหขอสอบ การประเมินผลกอนเรียน
เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมกลุม และการสรางแบบทดสอบเพ่ือใชวัดทักษะการฟง และการพูด 
 2.3.9 ปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1) ปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ปจจัยเกื้อหนุน หรือปจจัยสนับสนุน หมายถึง องคประกอบตาง ๆ ภายในสถานศึกษาท่ี
กระตุน สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของผูเรียน เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญและมีบทบาทตอการ
เรียนการสอน ตัวอยางของปจจัยเกื้อหนุน ไดแก ส่ือการสอน อุปกรณการเรียนการสอน รวมถึง
สภาพบริบทตาง ๆ  

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กลาววา ผูสอนควรเลือกอุปกรณประกอบการสอนให
สอดคลองกับบทเรียน อุปกรณท่ีจําเปนในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ไดแก หนังสือ 
เอกสารประกอบการสอน ส่ือโสตทัศนูปกรณ ของจริง ภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องฉายภาพขาม
ศีรษะ ชอลก กระดานดํา ภาพยนตร โทรทัศนวงจรปด คอมพิวเตอรชวยสอน การนําเสนอทาง
คอมพิวเตอร เปนตน การใชอุปกรณการสอนจะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนเพ่ิมขึ้นมากกวาท่ีจะนั่ง
ดูอาจารยนําเสนอทางแผนใส หรือฟงอาจารยพูดอยางเดียว นอกจากนี้ยังเปนการเปล่ียนบรรยากาศ
การเรียนรูทาใหผูเรียนกระตือรือรนอยากเรียนหรือสนใจเพ่ิมขึ้น95  

กิดานันท มลิทอง ใหความเห็นวา ส่ือการเรียนการสอนจะทําใหการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพ ดังนี้  

                                         
95วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, การพัฒนาการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), หนา 13-14. 
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1. เปนส่ิงท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
ในเนื้อหาบทเรียนไดงายขึ้น  

2. ส่ือจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน ทาใหเกิดความสนุกและไมเบ่ือ
หนายตอการเรียน  

3. การใชส่ือจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกันและเกิดประสบการณรวมกัน  
4. ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น96 
องคประกอบ ดานปจจัยเกื้อหนุน นี้ ยังรวมไปถึงส่ิงแวดลอมตาง ๆ ดังท่ี  
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กลาววา ส่ิงแวดลอมอาจมีผลกระทบตอการเรียนการสอน 

เชน อาจารยกําลังสอนอยูเวลาบายสามโมงเย็น ภารโรงเดินเขามาปดหนาตางหรือกวาดอยูหลังหอง 
ทําใหนักศึกษาไมมีสมาธิ ดังนั้น สภาพแวดลอม เชน เสียง แสง สภาพอันแออัดภายในหองเรียน 
ความรอน หรือการบริหารงานตาง ๆ เชน ระเบียบการสอน ตลอดจนขอสอบ ท่ีไมตรงกับเรื่องท่ี
อาจารยสอน หรือไมตรงกับขอกําหนดในหลักสูตร ปจจัยตาง ๆ เหลานี้เปนผลกระทบตอการเรียน
การสอน ซ่ึงอาจทําใหผูเรียนไมอยากเรียน หรือผูสอนเกิดความอึดอัดไมสบายใจท่ีจะสอนหรืออาจ
ทําใหไมเปนอุปสรรคตอการสอนท่ีมีคุณภาพได97 

สรุปไดวาปจจัยเกื้อหนุนในระบบการเรียนการสอน มีความสําคัญในดานของการ
สนับสนุนสงเสริม กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู ซ่ึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็ว
ยิ่งขึ้นในการเลือกใชหรือการจัดองคประกอบในดานนี้ จึงควรคํานึงถึงความเหมาะสมของกลุม
ผูเรียน ซ่ึงจะนําไปสูการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และจากการจัดการเรียนการสอนตาม
องคประกอบท่ีกลาวมาแลวขางตนนั้น สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
เปนการสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงองคประกอบของการจัดการเรียนการสอนในแตละดานท้ังดาน
หลักสูตร ดานผูเรียน ดานผูสอน ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลและ
ดานปจจัยเกื้อหนุนถือไดวาเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการจัดการเรียนการสอนท้ังระบบมี
ความสัมพันธและมีประสิทธิภาพ 

 
 

                                         
96กิดานันท มลิทอง. เทคโนโลยีทางการศึกษารวมสมัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), หนา 83. 
97เรื่องเดียวกัน, หนา 14. 
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2) ความหมายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดขึ้นเพ่ือชวยใหการใชหลักสูตรบรรลุจุดประสงค 

หลักสูตร ทุกหลักสูตรจะไมบรรลุวัตถุประสงคถาไมมีการจัดกิจกรรมการสอน นักการศึกษาไดให
ทัศนะเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไวดังตอไปนี ้

กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความหมายวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนกระบวนการท่ี
ตอเนือ่ง การทําใหการเรียนการสอนมีความหมายและมีประสิทธิภาพ ผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะ
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ผูสอนท่ีสอนอยางมีหลักการมีความรูและทักษะ จะชวยใหผูเรียนเรียน
อยางมีความหมาย มีคุณคา ประหยัดเวลาและปองกันการสูญเปลา ดังนั้น การเรียนการสอนจึงยึด
หลักการสอนของแตละวิชาท่ีผูรูกลาวไว สําหรับการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 
เปนการเรียนการสอนระดับเริ่มตนเรียนรู หากการเริ่มเรียนมีความเขาใจและประทับใจแลวจะเปน
การสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียน การเรียนนั้นก็จะมีความหมาย มีคุณคาแกผูเรียน98 

วาณี ภูเสตว ไดใหความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนวา เปนกระบวนการหรือ
กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือทําใหผูเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เกิดการเรียนรูตามจุดประสงคตาง ๆ 
ท่ีกําหนดไวในแผนการสอน กิจกรรมการเรียน การสอนท่ีจะนําไปสูความสําเร็จควรใชหลาย ๆ 
แบบใหครอบคลุมพฤติกรรมท่ีตองการใหเกิดผูสอนตองพยายามเลือกใชเทคนิควิธีการสอนแบบ
ตาง ๆ เพ่ือสนองจุดประสงคของการเรียนการสอนท่ีตั้งไวลวงหนา99 

สมคิด สรอยน้ํา กลาววา กิจกรรมการเรียนการสอนถือวาเปนหัวใจของการศึกษาเพราะ
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนวิถีทางท่ีนํานักเรียนไปสูจุดประสงคของการเรียนรู กิจกรรมการ
เรียนการสอนจึงนับวาเปนปจจัยท่ีสําคัญในกระบวนการจัดการศึกษา ท้ังนี้เพราะกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพนั้นยอมทําใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดประสงคท่ีกําหนด
ไวดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงตองจัดสภาพการในการเรียนเพ่ือฝากนักเรียน ใหได
คิด ไดแก ปญหานําความรูและประสบการณท่ีไดไปใชดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางม่ันคง ความสุข
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดใหนักเรียนมีมากมายหลายชนิดดวยกัน ครูควรใหความสําคัญและ

                                         
98กระทรวงศึกษาธิการ, การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษา, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 2542), 
หนา 8-9. 

99วาณี ภูเสตว, การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน, (จันทบุรี: คณะครุศาสตร สถาบันราชภฏั 
รําไพพรรณี, 2542), หนา 93. 
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ทราบแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรไดศึกษาและทําความเขาใจเพ่ือนําไปปรับ
ใชกับบทเรียนใหเหมาะสมและใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียนใหมากท่ีสุด100 
 พิมพันธ เดชะคุปต ไดใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนวา การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมุงใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูมาก และไดจัดกิจกรรมโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
ผูเรียนตองมีสวนรวมทางดานรางกาย ทางดานสติปญญา ดานสังคม และอารมณ101 
 อารีย ขุนชิต ไดใหความหมายของวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนวา หมายถึง 
วิธีดําเนินการท่ีผูสอนนํามาใชถายทอดความรูทักษะ เจตคติจากหลักสูตรไปสูผูเรียน โดยอาศัย
แผนการสอนเปนแนวทางประกอบ เชน พฤติกรรมรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน จัดทําขึ้น
เพ่ือใหเกิดความรูและประสบการณตามความมุงหมายของการสอน ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว102 
 จากการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูทําวิจัยพอสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เปนกระบวนการท่ีจะนําไปสูความสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยรวมกัน
ระหวางครูกับนักเรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและเกิดพัฒนาการ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 
จึงประกอบไปดวย การจัดประสบการณใหกับผูเรียน ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร การจัดใหมีและใชส่ือการเรียนการสอน รวมท้ังการใชทรัพยากรและแหลงวิชาการใน
ทองถ่ิน 
 3) ประเภทของกิจกรรมการเรียนการสอน 

นงเยาว แขงเพ็ญแข กลาววา กิจกรรมการเรียนการสอนเปนเรื่องท่ีกวางมาก กิจกรรมอาจ
เปนสวนหนึ่งของการสอนแบบใด ๆ ก็ได ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีอยูมากมายหลาย
ชนิด เชน การบรรยาย การปาฐกถา การเชิญวิทยากรมาบรรยาย การสรุปใจความสําคัญ การบรรยาย
ประกอบการสาธิต การอภิปรายกลุมยอย การโตวาที การตั้งคําถาม การสังเกต การจดบันทึก การ
คนควาในหองสมุด การเขียนรายงาน การรายงานหนาช้ัน การทําแบบฝกหัด การทดลอง การแสดง

                                         
100สมคิด สรอยน้ํา, หลักการสอน, (อุดรธานี : คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2542),  

หนา 221. 
101พิมพันธ เดชะคุปต, การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแนวคิดวิธีและเทคนิคการ

สอน 1, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเดอะมาสเตอรกรุปแมเนจเมนท, 2544), หนา 3. 
102อารีย ขุนชิต, “ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนพานิชกรรมของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพุทธจักรวิทยา”, ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2545, หนา 4. 
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บทบาทสมมุติ การแสดงละคร การเชิดหุน การฟอนรําและเตนรํา การเลนเกม การเลนจําลอง
สถานการณ การตบแตงปายนิเทศ การประดิษฐส่ิงของตาง ๆ การแกปญหา การสืบสวนสอบสวน 
การใชแบบเรียนสําเร็จรูป การอาน การวาดภาพระบายสี การอยูคายพักแรม วิทยาศาสตร ฯลฯ 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียกมาเปนแบบอยางนี้ ถานํามาแยกเปนประเภทหรือจัดเขากลุมแลว          
จะพบวากิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวอาจแยกออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดครูผูสอนเปนศูนยกลาง กิจกรรมประเภทนี้ผูสอนจะเปน
ศูนยของการปฏิบัติกิจกรรม โดยเริ่มจากเปนผูวางแผนการเรียนการสอนและเปนผูนําในขณะปฏิบัติ
กิจกรรม การเรียนการสอนจึงมีลักษณะเปนการส่ือสารทางเดียว เชน การเลานิทาน การสาธิต           
การใชคําถาม เปนตน แมวากิจกรรมเลานี้จะยดึถือผูสอนเปนศูนยกลางแต มิไดหมายความวาผูเรียน
จะไมมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเลย ผูเรียนยังมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมภายใตการนําของผูสอน 

2. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง กิจกรรมประเภทนี้ผูเรียนจะเปน
แกนกลางของการประกอบกิจกรรม สวนผูสอนจะทําหนาท่ีประสานงานคอยสงเสริมใหผูเรียนเขา
รวมกิจกรรม ชวยแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางทํากิจกรรม และทําใหบรรยากาศการเรียนการสอน
ดําเนินไปดวยดี103 

จากการแยกประเภทกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวมานั้น ผูวิจัยพอสรุปไดวากิจกรรม
การเรียนการสอนดังกลาวมี 2 ประเภทใหญ ๆ คือ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดครูผูสอนเปน
ศูนยกลาง และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 4) ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ระเบียบ สิทธิชัย กลาวถึง ปญหาดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจจะกรรมการเรียนการสอน
วา “ครูผูสอนสวนใหญไมใชส่ือการสอนเนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดช้ือหรือจัดหาส่ือ
อยางไรก็ตามปญหาดานขาดงบประมาณนั้นมิใชประเด็นสําคัญเพียงประเด็นเดียวหากครูผูสอนมี
ความสามารถครูอาจจัดทําเองไดจากวัสดุเหลือใชครูบางคนไดรับส่ือท้ังบัตรภาพบัตรคําและเทป
ประกอบการออกเสียงแตก็มิไดใชส่ือนั้นประกอบการสอนดวยเหตุผลไมเห็นความสําคัญและ
ประโยชนของส่ือการสอนและสะดวกสบายจากการสอนโดยไมตองใชส่ือจากนั้นจะเห็นวาปญหา
ใชส่ือนี้ประเด็นสําคัญอยูท่ีครูผูสอนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการใชส่ือการสอน
จึ่งดําเนินการในเรื่องการทุมงบประมาณเพ่ือการจัดทําส่ือไดมิฉะนั้นก็จะเหมือนกับท่ีเคยปรากฏ

                                         
103นงเยาว แขงเพ็ญแข, “การเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลางคืออยางไร”, สารพัฒนาหลักสูตร, 

ปท่ี 16 อันดับท่ี 129 (เมษายน – มิถุนายน 2540) : 36. 
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กลาวคือครูผูสอนไดรับส่ือไปแลวมิไดใชไปในท่ีสุดเม่ือมีการเปล่ียนวิชาและครูผูสอนอีกประเด็น
หนึ่งท่ีสําคัญท่ีควรจะตองสงเสรมิการจัดทําส่ือการสอนจากวัสดุท่ีเหลือใช”104 
 มีชัย พลทองมาก กลาวถึง ปญหาดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังนี้ 
 1. โรงเรียนยังขาดส่ือแบบเรียนคูมือครูหนังสือหลักสูตร 

2. ครูผูสอนไดรับการอบรมการสอนภาษาอังกฤษท่ีทางหนวยศึกษานิเทศกสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรจัดใหแลวแตสวนใหญไมไดจบการศึกษาทางเอก/โทภาษาอังกฤษ
โดยตรงและยังขาดประสบการณสอนวิชาภาษาอังกฤษ105 
 ศรีนวล ลีสุวรรณ กลาวถึง ปญหาดานปจจัยสนับสนุนดานจัดกิจกรรมเรียนการสอนวา 
“โรงเรียนไมมีหรือไมใหใชหองปฏิบัติการทางภาษา ไมจัดมุมภาษาอังกฤษใหฝกฝนรวมท้ังไม
สงเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษ”106 
 สําหรับ อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน ไดกลาวถึงองคประกอบดานปจจัยเกื้อหนุนท่ี
สําคัญ ดังนี้  

1. อาคารเรียนและหองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน คือ  
1.1 มีหองเรียนเพียงพอ  
1.2 หองเรียนมีอุปกรณโสตทัศนูปกรณประจํา และอยูในสภาพด ีพรอมใหใชตลอดเวลา  
2. หอพักนักศึกษาปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนและการทํากิจกรรมนอกเวลา หองพักมี

ครุภัณฑสําหรับการอยูอาศัยและการศึกษานอกเวลา เปนสัดสวน  
3. หองสมุดมีขนาดเหมาะสมและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน107 

                                         
104ระเบียบ สิทธิชัย, “การสอนภาษาอังกฤษของครูช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ในโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2541, หนา 10-11. 

105มีชัย พลทองมาก, “การประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
กลุมโรงเรียนหนองทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2541, หนา 83. 

106ศรีนวล ลีสุวรรณ, “ปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมปท่ี 6 อําเภอ แมริม 
จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 
2541, หนา 80. 

107อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, วิธีทาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอดุมศกึษา, 
(กรุงเทพมหานคร :ม.ป.ท., 2544), หนา 41. 
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 จากการศึกษา ดานปจจัยสนับสนุนดานจัดกิจกรรมเรียนการสอนมาขางตน ผูทําวิจัย
สามารถสรปุไดดังนี้ ปญหาดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจจะกรรมการเรียนการสอนวา ครูผูสอน
สวนใหญไมใชส่ือการสอนเนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดช้ือหรือจัดหาส่ืออยางไรก็ตามปญหา
ดานขาดงบประมาณนั้นมิใชประเด็นสําคัญเพียงประเด็นเดียวหากครูผูสอนมีความสามารถครูอาจ
จัดทําเองไดจากวัสดุเหลือใชครูบางคนไดรับส่ือท้ังบัตรภาพบัตรคําและเทปประกอบการออกเสียง
แตก็มิไดใชส่ือนั้นประกอบการสอนดวยเหตุผลไมเห็นความสําคัญและประโยชนของส่ือการสอน
จะเห็นวาปญหาใชส่ือนี้ประเด็นสําคัญอยูท่ีครูผูสอน และโรงเรียนยังขาดส่ือแบบเรียนคูมือครู
หนังสือหลักสูตร โรงเรียนไมมีหรือไมใหใชหองปฏิบัติการทางภาษา ไมจัดมุมภาษาอังกฤษให
ฝกฝนรวมท่ังไมสงเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษ 
 ดังนั้น สรุปไดวา จากสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แมวาในปจจุบัน 
จะมีการกลาวถึงผูเรียนเปนสําคัญ หรือการเรียนรูดวยตนเองแตในกระบวนการเรียนการสอนครกูย็งั
มีความสําคัญอยู ดังนั้นครูทุกคนตองพัฒนาการใชภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง ในสวนการจัดการ
เรียนการสอน ตองกระตุนใหนักเรียนเขาใจ และกลาสนทนากับชาวตางชาติ เพ่ือสงผลสัมฤทธ์ิถึง
นักเรียนตอไป 

 
2.4 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
 การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความหวังวา 
เม่ือผูเรียนจะเรียนภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศ ส่ือสารในสถานการณตาง ๆ 
แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น รวมท้ังมีความรูความเขาใจใน
เรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค108  
 2.4.1 โครงสรางของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
 โครงของสรางหลักสูตรภาษาตางประเทศ กําหนดตามความสามารถทางภาษาและ
พัฒนาการของผูเรียน (Proficiency-Based) เปนสําคัญ โดยจัดแบงเปน 4 ระดับ คือ  
 1) ชวงช้ัน ป. 1-3 ระดับเตรียมความพรอม (preparatory level)  
 2) ชวงช้ัน ป. 4-6 ระดับตน (Beginner level) 
 3) ชวงช้ัน ม. 1-3 ระดับกําลังพัฒนา (Developing Level) 

                                         
 108กรมวิชาการ กระทวงศึกษาธิการ, คู มือการจัดการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), หนา 2. 
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 4) ชวงช้ัน ม. 4-6 ระดับกาวหนา (Expanding level)  
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนดองคความรู กระบวนการเรียนรู และจริยธรรม 
คานิยมท่ีผูเรียนพึงมีเม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปแลว ไวเปนกรอบสําหรับและแตระชวงช้ัน ดังนี้  
 ชวงชั้นที่ 1 (จบช้ันประถมศึกษาปท่ี 3)  
 1. เขาใจและการใชภาษาตางประเทศแลกเปล่ียน และนําเสนอขอมูลขาวสารในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับตนเอง ชีวิตประจําวัน และส่ิงแวดลอมใกลตัว 
 2. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน ส่ิงแวดลอมใกลตัว อาหาร เครื่องดื่ม และความสัมพันธกับบุคคล ภายในวงคําศัพท 300-
450 คํา (คําศัพทท่ีเปนรูปธรรม) 
 3. ใชประโยคคําเดี่ยว (one word sentence) และประโยคเดี่ยว (simple sentence) ในการ
สนทนาโตตอบตามสถานการณในชีวิตประจําวันได  
 4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา
ตามระดับช้ัน 
 5. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอขอมูลท่ีเปนความรูในวิชาอ่ืนตาม
ความสนใจและวัย 
 6.ความสามารถในการใชภาษาในหองเรียนและในโรงเรียนในการแสวงหาความรูและ
ความเพลิดเพลิน  

ชวงชั้นที่ 2 (จบช้ันประถมปท่ี 6)  
 1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศ แลกเปล่ียน และนํา เสนอขอมูลขาวสารสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับตังเอง ชีวิตประจําวัน ส่ิงแวดลอมในชุมชน  
 2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเองครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวางและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดีการ การซ้ือ-ขาย ลมฟา อากาศ ภายในวงศัพทประมาณ 1,050-1,200 คํา (ศัพทท่ี
เปนรูปธรรมและนามธรรม) 
 3. ใชประโยคเดี่ยวและประโยคผสม ส่ือความหมายตามบริบทตาง ๆ 
 4. เขาใจขอความท่ีเปนความเรียง และไมใชความเรียงในการสนทนาท้ังท่ีเปนทางการและ
ไมเปนทางการในบริบทท่ีหลากหลาย  
 5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา
ตามบริบทของขอความท่ีพบตามระดับช้ัน  
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 6. มีความสามารถการใชภาษาตางประเทศ นําเสนอและสืบคนขอมูลความรูในวิชาอ่ืนท่ี
เรียนตามความสนใจและระดับช้ัน  
 7. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศภายในหองเรียน และในโรงเรียนในการแสวงหา
ความรูเพ่ิมเติม และเพ่ือความเพลิดเพลิน  
 ชวงชั้นที่ 3 (จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3) 
 1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศ แลกเปล่ียนนําเสนอขอมูลขางสาร สรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล แสดงความรูสึกนึกคิด และความคิดรวบยอด โดยใชน้ําเสียงทาทางในรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
 2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการ ฟง-พูด-อาน-เขียน ในหัวขอเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธกับบุคคลเวลาวาง และ
สวัสดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงศัพทประมาณ 2,100- 2,250 คํา (คําศัพทท่ีเปนนามธรรมมากขึ้น) 
 3. ใชประโยคผสม(Compound Sentence) และประโยคซับซอน (Complex Sentence) ท่ีใช
ส่ือความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  
 4. อาน เขียน ขอความท่ีเปนความเรียงและไมเปนความเรียงท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการท่ีมีตัวเช่ือมขอความ (Discourse Marks) 
 5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา
ตามบริบทของขอความท่ีพบเห็นในแตละระดับ ช้ัน 
 6. มีความรูความสามารถในใชภาษาตางประเทศ สืบคนขอมูลความรูในวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเรียน
ตามความสนใจและตามระดับช้ัน  
 7. ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษท้ังในและนอกโรงเรียน เพ่ือการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยาง
ตอเนื่อง หาความเพลินเพลินและเปนพ้ืนฐานในการทํางานและประกอบอาชีพ 
 ชวงชั้นที่ 4 (จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6) 
 1. เขาใจและใชภาษาตางประเทศในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร สรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล แสดงความรูสึกนึกคิด แสดงความคิดรวมยอดในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการศึกษางานอาชีพ 
ชุมชนและสังคมโลกในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ 
 2. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน ในหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธกับบุคคล เวลาวาง และสวัสดีการ 
การช้ือ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาอาชีพ การเดินทางทองเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงศัพทประมาณ 3,600-3,750 (คําศัพทท่ีมีระดับการใช แตกตางกนั) 
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 3. ใชประโยคผสม (Compound Sentence) และประโยคซับซอน (Complex Sentence) ท่ีใช
ส่ือความหมายตามบริบทตาง ๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 
 4. อาน เขียน ขอความท่ีเปนเรียงความและไมเปนเรียงความท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการท่ีมีตัวเช่ือมขอความ (Discourse Marks) 
 5. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาและชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา
ตามบริบทของขอความท่ีพบเห็นในแตละระดับช้ัน 
 6. มีความรูความเขาใจสามารถในการใชภาษาตางประเทศ สืบคนขอมูลความรูในวิชา อ่ืน ๆ 
ท่ีเรียนตามความสนใจ และระดับช้ันจากส่ือท่ีหลากหลาย  
 7. ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษท้ังในและนอกโรงเรียน เพ่ือการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยาง
ตอเนื่อง หาความเพลินเพลินและเปนพ้ืนฐานในการทํางานและประกอบอาชีพ109 
 2.4.2 มาตรฐานการเรียนรูสาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
 สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  
 มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องท่ีฟงและอานจาก
ส่ือประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 
 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาและเปล่ียนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก
และความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยีและการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
 มาตรฐาน ต 1.3 เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และส่ือสารขอมูล ความคิดรวบยอดและ
ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ไดอยางสรางสรรคมีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ 
 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม  
 มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและ
นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ  
 มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ  
 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  
 มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและ
เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 
 
 

                                         
 109เรื่องเดียวกัน, หนา 3-5. 
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สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก  
 มาตรฐาน ต 4.1 สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตาง ๆ ท้ังในสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม  
 มาตรฐาน ต 4.2 สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรู การศึกษาตอเนื่อง
การประกอบอาชีพ การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม110  
 2.4.3 การจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 การเรียนการสอนภาษา เปนกระบวนการท่ีซับซอนซ่ึงตองอาศัยความสัมพันธระหวาง
ผูเรียนและครูผูสอน ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงมีพ้ืนฐานอยูบนทฤษฎีและวิธีการ
เหลานี้ไดแก การศึกษาถึงความตอเนื่องตามลําดับของเนื้อหา หนาท่ีของภาษา ความหลากหลายของ
ภาษา วัฒนธรรม และการวิเคราะหปฏิสัมพันธท่ีมีตอกัน จึงทําใหเกิดการกําหนดแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนภาษา ครูผูสอนจึงควรจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีสอนของตน
ใหเขาใจอยางทองแทเสียกอน  
 ในปจจุบันมีแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษหลายแนวคิดดวยกัน แตละแนวคิดชวย
สรางความคิดท่ีเปนระบบใหแกครูผูสอนในการตัดสินใจในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
การคัดเลือกกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนเลือกส่ือการเรียนรู ดวยเหตุนี้ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษจึงควรจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเพ่ือชวยในการสอนของตนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 การสอนภาษาอังกฤษนั้นไมไดมุงเนนเพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูเพียงอยางเดียว แตควร
ใหผูเรียนสนุกสนานกับการเรียนดวย ความสนุกสนานเพลิดเพลินท่ีไดรับพรอมกับการเรียนนั้นจะ
ชวยใหนักเรียนรูสึกรักวิชาท่ีเรียน และในขณะเดียวกันจะชวยใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอ
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 อาจแบงกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ เปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
 1. กิจกรรมท่ีจัดขึ้นในช่ัวโมงเรียน หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดประกอบการสอนในช่ัวโมงนั้นโดยตรง 
ครูอาจจัดในตอนตนช่ัวโมง กลางช่ัวโมง หรือทายช่ัวโมงก็ได เรียนไดตามความเหมาะสม ตัวอยาง
การจัดกิจกรรมในช่ัวโมงเรียน เชน เกม (Games) การเลาเรื่อง (Stories) เพลงหรือโคลง (Songs or Poems)  
 2. กิจกรรมท่ีจัดนอกช่ัวโมงเรียน หมายถึง กิจกรรมประเภทท่ีตองใชเวลานาน และตองใช
การเตรียมตัวมากกวาปกติ กิจกรรมบางอยางอาจตองจัดตอเนื่องกันตลอดท้ังภาคเรียน ตัวอยางของ

                                         
110เรื่องเดียวกัน, หนา 6. 
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กิจกรรมประเภทนี้ เชน การจัดงานปารตี้เนื่องในวันสําคัญตางๆ การจัดนิทรรศการ การตั้งชมรม 
(English Club) การจัดมุมภาษาอังกฤษ เปนตน 
 ท้ังสองกิจกรรมนี้ตางก็มีจุดมุงหมายท่ีจะใหความรูแกนักเรียนท้ังนั้น ในขณะเดยีวกนักช็วย
ใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแกนักเรียนดวยเชนกัน111 
 2.4.4 ส่ือการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
 1) ส่ือการเรียนรู 
 ส่ือการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางรอบตัวผูเรียนท่ี
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เนนส่ือท่ีใชสําหรับการคนควาดวยตนเองท้ังผูเรียนและครูผูสอน ส่ือท่ี
เกี่ยวของกับกลุมวิชาภาษาตางประเทศ มีอยูหลายประเภท ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ (Published) ส่ือวัสดุ
อุปกรณ ส่ือเทคโนโลยี ส่ือของจริง (Realia) และส่ือท่ีใชในชีวิตประจําวัน (Authentic Material) 
 ลักษณะของส่ือการเรียนรูท่ีจะนํามาใชในการจัดการเรียนรู ควรมีคุณภาพและหลากหลาย 
ท้ังส่ือของจริงท่ีมีอยูตามธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือเทคโนโลยี และส่ืออ่ืนๆ ซ่ึงชวยสงเสริมใหการ
เรียนรูเปนไปอยางกวางขวาง มีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจไดงายและรวดเร็วขึ้น 
รวมท้ังกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวางลึกซ้ึง และ
ตอเนื่องตลอดเวลา เพ่ือใหการใชส่ือการเรียนรูเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดการเรียนอยางแทจริง 
 การพัฒนาส่ือการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถดําเนินการไดทุกระดับ
ช้ันใน 2 ลักษณะ คือ 

1. การพัฒนาจากส่ือท่ีมีอยูเดมิ ครูผูสอนตองศึกษาวิเคราะหส่ือการเรียนรูท่ีมีอยูแลวนํามาพิจารณาดู
ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันของกลุมสาระการเรียนรู ครูผูสอนอาจปรับใหนาสนใจ
เพ่ิมขึ้น ทาทายผูเรียนใหคิดวิเคราะห วิจารณมากขึ้น เชน ทําเปน One-Sided Dialogue, Fill in the Blank 

2. การจัดทําส่ือการเรียนรูใหม เปนการจัดทําส่ือเรียนขึ้นมาใหม โดยพิจารณาจากความจําเปน 
ความตองการและความสนใจของผูเรียนหรือทองถ่ิน112 

2) แหลงเรียนรู 
บทบาทหนาท่ีอีกประการหนึ่งของครูผูสอนคือการรูจักแหลงการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือสามารถ

แนะนําผูเรยีนใหใชประโยชนจากแหลงเรียนรูในการศึกษาคนควาฝกฝนทักษะทางภาษาเพ่ิมเติม
จากการเรียนในช้ันเรียนไดดวยตนเอง 

                                         
111เรื่องเดียวกัน, หนา 105-106. 
112เรื่องเดียวกัน, หนา 146-147. 
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แหลงการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถใชประโยชนเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางภาษาของตนไดนั้นมี
อยูในท่ีตาง ๆ รอบตัวผูเรียน นับตั้งแตผูคน สถานท่ีตาง ๆ ท้ังท่ีอยูใกลตัวผูเรียนและไกลออกไป  
ซ่ึงอาจจําแนกไดดังนี ้

1. ครูผูสอน เพ่ือนรวมช้ันเรียน พอแม-ผูปกครอง 
2. หองสมุดโรงเรียน หองสมุดหมวดวิชา 
3. ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access Learning Centre)  ซ่ึงเปนท่ีฝกภาษา

เอนกประสงค เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาความสามารถตนเองในการใชภาษาอังกฤษ และสนองความ
ตองการของผูเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาแตกตาง โดยเลือกใชส่ือตาง ๆ ท่ีจัดไวใหตามความ
สนใจ เชน หนังสือพิมพ วารสาร ซีดีรอม อินเตอรเน็ต เปนตน 

4. รายการวิทยุ โทรทัศนภาคภาษาอังกฤษ หรือรายการจากตางประเทศ เชน BBC, VOA 
หรือรายการเคเบ้ิลทีวี หรือดาวเทียม เชน CNN, Discovery, National Geography ฯลฯ 

5. สถานท่ีทําการตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ เชน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
ทาอากาศยาน โรงแรมตาง ๆ  กรมประชาสัมพันธ ธนาคาร หางราน บริษัท รานหนังสือ ศูนยหนังสือ ฯลฯ 

6. สถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ท่ีชาวตางชาติสนใจเขาไปเยี่ยมชมเปนประจํา เชน วัด พิพิธภณัฑ 
โบราณสถาน วนอุทยานแหงชาติ สวนพฤกษศาสตรสถานทูตประเทศตาง ๆ ประจําประเทศไทย 
องคกรระหวางประเทศ เชน UNESCO, UNICEF ฯลฯ และสถาบันสอนภาษา เชน British Council, 
A.U.A., ELCE ฯลฯ 
 7. การเดินทางไปศึกษาภาษาตางประเทศในประเทศนั้น ๆ ในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน113  

2.4.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 ในการจัดการเรียนการสอนใด ๆ ก็ตาม การสอนกับการวัดประเมินผลมีความสัมพันธกัน
มาตั้งแตตน จนอาจกลาวไดวาเม่ือมีการสอนตองมีการประเมินผลควบคูไปดวยเสมอ เพียงแต
วิธีการวัดและประเมินอาจเปล่ียนรูปแบบไปตามยุคสมัย การประเมินเปนสวนท่ีสําคัญและจําเปน
ของกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงมีความหมายมากกวาการใหเปนเกรดหรือคะแนนรวม แตเปน
การหาคําตอบท่ีสรางสรรคในทางบวก และใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับความกาวหนา
ของผูเรียน เพ่ือตรวจสอบวาการสอนนั้นบรรลุเปาหมายในระดับใด ผลจากการประเมินจะนําไปสู
การตัดสินใจท่ีมีผลตอโรงเรียนในเชิงบริหาร และการสรางความเช่ือม่ันในสังคม การประเมินท่ีดี
สวนหนึ่งตองเปนเสมือนเครื่องชวยในการเรียน และอีกสวนหนึ่งเปนเสมือนเครื่องมือในการวัด 
และบงบอกถึงความสามารถของผูเรียนตลอดหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู 

                                         
113เรื่องเดียวกัน, หนา 147-148. 
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 หลักการสําคัญในการประเมินท่ีพึงพิจารณา คือ การประเมินผลควรมีลักษณะเปนกระบวน 
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนคุณลักษณะและความสามารถของผูเรียนเปนภาพรวม ผลการประเมิน
ตองช้ีใหเห็นผลการปรับปรุงการสอนของผูสอน และความสําเร็จของผูเรียนตามเปาหมายหลักสูตร 
บงบอกถึงความสามารถในการนําความรูและทักษะไปใชในชีวิตจริงได ท้ังยังสงเสริมใหผูเรียนได
แสดงความสามารถท่ีหลากหลาย ไมแยกเด็ดขาดจากการเรียนการสอน เปนการใหขอมูลท่ีทําให
ผูเรียนแตละคนรูจักตนเอง และมองเห็นแนวทางท่ีจะปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นโดยเนนความรวมมือ
ของทุกฝายท่ีเกี่ยวของในการใหขอมูล ตรวจสอบและทบทวนซ่ึงกันและกันเนนท่ีการวัด
กระบวนการ (Process) เทา ๆ กับการวัดผลผลิต (Product) ของกระบวนการ เนนการวัดท่ีสะทอน
ใหเห็นถึงการใชความคิดพิจารณาไตรตรองรวมท้ังการใชเหตุผลและการแกปญหา 

ขอมูลท่ีจะนํามาใชประเมินจะตองไดมา โดยกระบวนการเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย และสอดคลองกับรูปแบบการประเมินผลตามหลักสูตรโดยใชเครื่องมือและวิธีการประเมินท่ี
มีหลากหลายรูปแบบ เลือกนํามาใชใหสอดคลองเหมาะสมกับกระบวนการสอนของผูสอนและ
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บางครั้งอาจตองปรับวิธีการหรือ
ดัดแปลงเครื่องมือวัด เพ่ือใชสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ บางกรณีจําเปนตองใชเทคนิคการประเมิน
ท่ีผสมผสานหรือหลากหลาย เพ่ือใหไดภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนท่ีกวางและสมบูรณขึ้น 

จากกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเปล่ียนแปลง ภาระงานดานการประเมินผลการเรียนระบบ
การวัดและประเมินผลท่ีสถานศึกษาจะตองดําเนินการจึงตองเปล่ียนแปลงไปดวย เพ่ือใหเกิดความ
สอดคลองกัน การประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเนนไปท่ีการวัดและการ
ประเมินผลท่ีจะนําไปสูการช้ีใหเห็นสภาพท่ีแทจริงของผูเรียน และสภาพจริงของการเรียนการสอน
จากพฤติกรรมท่ีผูเรียนไดแสดงออก (Student Performances) สะทอนใหเห็นความสามารถอยาง
หลากหลายในการพัฒนาคนท่ีชัดเจนสอดคลองกับสมรรถภาพท่ีมีในตนเองและจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง ซ่ึงช้ีใหเห็นวิธีการตัดสินใจและการแกปญหาดวยตนเอง การใชกิจกรรมการประเมิน
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จะชวยใหคนพบไดวา ผูเรียนเรียนรูเรื่องตางๆ มากนอย
เพียงใด นอกจากระบบการวัดและการประเมินผลจะปรับเปล่ียนแลว ผูท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน
จะตองปรับเปล่ียนไปจากเดิม ซ่ึงมีแตเพียงครูผูสอนเปนบุคคลหลายกลุม ไดแก ครูผูสอน ผูเรียน 
ซ่ึงทําหนาท่ีท้ังประเมินตนเอง และประเมินเพ่ือน (ในกลุม) ผูปกครองเปนตน ท้ังนี้ผูเกี่ยวของควรมี
สวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วิธีการและเกณฑตาง ในการประเมินดวย 

สวนลักษณะภาษาท่ีนํามาประเมิน ควรเปนภาษาท่ีใชในสถานการณการส่ือสารตามสภาพจริง 
คือ เปนขอความสมบูรณในตัวเอง เปนภาษาท่ีเจาของภาษาใช มีความเปนธรรมชาติอยูในบริบท 
ท้ังนี้ตองคํานึงถึงความสามารถและประสบการณของผูเรียนดวย การประเมินความสามารถในการ
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ใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร ควรประเมินความสามารถในการส่ือความหมายจริง ๆไมควรแยกการใช
ภาษาออกจากสถานการณ และควรวัดใหครอบคลุม องคประกอบทางภาษา อันประกอบดวยความรู
เรื่องเสียง คําศัพท โครงสราง การใชภาษาในสถานการณ และกลวิธีในการส่ือสาร แนวการประเมิน
เชนนี้ชวยเสริมใหเกิดการเช่ือมโยงระหวาง หลักสูตร การสอน และการประเมิน 

ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู สถานศึกษาจะตองทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติของ
สถานการณศึกษาไว เพ่ือใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกันและเปนไปในมาตรฐาน
เดียวกัน สถานศึกษาตองมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนท้ังในระดับช้ันเรียน ระดับ
สถานศึกษา และระดับชาติ โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู และใชเปนขอมูลสรางความม่ันใจเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนและ
สถานศึกษาแกผูเกี่ยวของตอไป114 
 1) การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
 มีจุดมุงหมายเพ่ือไดทราบความกาวหนาของผูเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการ
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
มาตรฐานการเรียนรู ท่ีกําหนดไวแตละรายวิชา ดังนั้น การประเมินความสามารถในการใชภาษาจึง
ตองเนนวิธีการและเครื่องมือวัดท่ีหลากหลาย เนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระ
การเรียนรู กระบวนการเรียนรูของผูเรียน และสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูกับการจัดการเรียนรู
ของผูเรียน เชน การวัดภาคปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน การบันทึกพฤติกรรม 
แฟมสะสมงาน ฯลฯ ท้ังนี้ วิธีการและเครื่องมือท่ีเลือกใชตองสอดคลองกับเนื้อหาภาษา หรือทักษะ
ท่ีตองการวัดดวย ผลการประเมินในระดับช้ันเรียน ทําใหผูเรียนไดทราบระดับความกาวหนาและ
ความสําเร็จของตน สามารถนําผลไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนรูและควบคุมการเรียนรูของตนเอง 
ทําใหผูสอนไดรูถึงความสามารถและเขาใจความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล ตลอดจน
มองเห็นภาพความเปล่ียนแปลงของผูเรียนอยางตอเนื่อง สามารถชวยเหลือแกไขขอบกพรองได
ทันทวงที และนํามาจัดกลุมผูเรียนได รวมท้ังใชประเมินผลการจัดกิจกรรมของตนเอง ทําให
ผูปกครองไดทราบระดับความสําเร็จของผูเรียน สามารถใหการสนับสนุนสงเสริมเพ่ือพัฒนาผูเรียนได115 

2) การประเมินผลระดับสถานศึกษา 
เปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบความกาวหนาของการเรียนรูและตัดสินผลการเรียน 

สถานศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูรายช้ันปและชวงช้ัน เพ่ือนําขอมูลมิไดจากการ
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ประเมินนี้ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู
และคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู รวมท้ังนําผลการประเมินชวงช้ันไป
พิจารณาตัดสินการเล่ือนชวงช้ันของผูเรียน 

การประเมินผลนี้จะชวยใหขอมูลอยางดีสําหรับผูสอนในการพิจารณาวาการจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนมีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพเพียงใด โดยดูจากผลการเรียนดานความรูทักษะ และเจต
คติของผูเรียนวาอยูในระดับนาพอใจหรือไม ขอมูลผลการเรียนรูนี้จะเปนขอมูลยอนกลับดาน
กระบวนการจัดการเรียนรู และปจจัยอ่ืนท่ีสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนวาเพียงพอและเหมาะสม
กับความตองการหรือไม ผลจากการประเมินจะชวยใหผูสอนและสถานศึกษานํามาเปนขอมูลใน 
การตัดสินใจปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรูเพ่ือใหไดผลการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีพึงประสงค 

นอกจากนี้ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาสามารถชวยผูเรียนในการปรับปรุงแกไขผล
การเรียน การวางแผน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ ผูสอนสามารถวางแผนชวยเหลือผูเรียน
ใหผูเรียนไดดียิ่งขึ้น ฝายแนะแนวสามารถจัดบริการแนะแนวไดอยางเหมาะสม ผูบริหารไดทราบถึง
มาตรฐานดานวิชาการของโรงเรียนและสามารถจัดการเรียนรู และชวยใหผูปกครองรูความกาวหนา
ของผูเรียนดานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนพัฒนาการของผูเรียน 

ในการประเมินผลระดับสถานศึกษา สามารถทําไดดวยการใชการทดสอบแบบตาง ๆ 
รวมกับการบันทึกพฤติกรรมของผูเรียน โดยลักษณะภาษาท่ีนํามาทดสอบและจุดประสงคในการ
ประเมินควรสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรูรายป  มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน 
(Benchmark) และองคความรู (Body of Language) ท่ีกําหนด ในกรณีท่ีผูเรียนไมผานมาตรฐานการ
เรียนรูท่ีกําหนดไว สถานศึกษาตองจัดใหมีการเรียนการสอน ซอมเสริม และการประเมินผลการ
เรียนรูควบคูไปดวย116 

3) การประเมินคุณภาพระดับชาต ิ
สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียนในปสุดทายของแตละชวงช้ันเขารับการประเมิน

คุณภาพระดับชาติ สําหรับกลุมภาษาตางประเทศจะมุงเปนการประเมินความสามารถในการใชภาษา        
ท้ังความรูทางภาษาและความสามารถในการส่ือสารท่ีจําเปนและมีความสําคัญตามระดับช้ัน ผลจาก
การประเมินท่ีไดนอกจากจะเปนตัวบงช้ีคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศของผูเรียนของ
สถานศึกษาแตละแหง และของประเทศในภาพรวมแลว ยังใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

                                         
116เรื่องเดียวกัน, หนา 152. 
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ตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายระดับชาติ เพ่ือใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ในระดับประเทศและระดับสถานศึกษาตอไป117 

 
2.5 แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในปจจุบัน  
 ในปจจุบันมีแนวคิดในดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลายแนวความคิด
ดวยกันแตละแนวคิดชวยสรางความคิดท่ีเปนระบบใหแกครูผูสอนชวยใหรู ถึงการวิเคราะห 
สังเคราะห หรือในการพัฒนามโนทัศนเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตอจากนี้จะเปน
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซ่ึงประกอบไปดวยแนวคดิเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร 
แนวคิดเกี่ยวกับแนวการสอนและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูแนวคิดท้ังสามนี้ จะชวยครูผูสอนใน
การตัดสินใจในการวางแผนการจัดการเรยีนการสอน การคัดเลือกกิจกรรมประกอบการเรียน การสอน 
ตลอดจนการเลือกส่ือการสอนดวยเหตุนี้ครูผูสอนภาษาอังกฤษจึงควรจะมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวคิดดังกลาวเปนอยางดีเพ่ือชวยใหการสอนของตนเองมีประสิทธิภาพยิ่ง ดังตอไปนี ้

1. หลักสูตรภาษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  (Learner-Centered Language Curriculum) 
2. แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร  (Communicative Language Teaching) 
3. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  (Integrate Learning) 
4. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ   (Cooperative Learning) 
5. การจัดการเรียนการสอนภาษาท่ีเนนเนื้อหา (Content – Based Instruction) 
6. การเรียนรูจากการทําโครงงาน   (Project - Based Learning) 

 1. หลักสูตรภาษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner-Centered Language Curriculum) 
 หลักสูตรภาษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหรูในการใชภาษา (Language Use) 
และรูจักกระบวนการเรียนรู (Language Learning) ตามความตองการและความสนใจของผูเรียนใน
รูปแบบการเรียนรูในหองเรียน (Informed Instruction Manner) และการเรียนรูดวยตนเอง (Self-
Directed Manner) 
 การพัฒนาหลักสูตรภาษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมี 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี ้

1.1) ขั้นวางแผน (Panning) ประกอบดวย 
  1.1 การวิเคราะหความตองการของผูเรียน (ภูมิหลังการศึกษา ระดับ อายุ พ้ืนฐาน

ความสามารถทางภาษาของผูเรียน ฯลฯ) 
  1.2 การตั้งเปาหมายและจุดประสงคของรายวิชา 
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  1.3 การเลือกเนื้อหา ตองเลือกเนื้อหาท่ีครอบคลุมท้ังสวนท่ีเปนทักษะทางดานภาษา 
(Language Skills) และทักษะการเรียนรู (Learning Skills) โดยมีแนวทางดังตอไปนี ้
 1. ดานทักษะทางภาษา ควรดําเนินการ ดังนี้ 

  - ใหผูเรียนเขาใจและเห็นประโยชนของส่ิงท่ีเรียน และมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหา 
  - เปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติและฝกใชทักษะความรูท่ีจะนําไปสูผลท่ีวางไว 
  - เปดโอกาสใหผูเรียนไดตระหนักถึงบทบาทของตนเองในฐานะผูเรียนภาษา 
  - กิจกรรมท่ีจัดตองมีความสัมพันธกับความตองการในชีวิตจริงของผูเรียน 
  - เนนใหผูเรียนฝกทักษะและกระบวนการเรียนทางภาษาทีละนอยในลักษณะท่ีคอยเปนคอยไป 

 2. ดานทักษะการเรียนรู ควรดําเนินการดังนี้ 
  - เอ้ือใหผูเรียนไดใชกลยุทธในการเรียนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  - ชวยใหผูเรียนรูจักวิธีการเรียนท่ีตนพอใจ 
  - สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะท่ีชวยใหเรียนตามหลักสูตรไดอยางราบรื่น 
  - สงเสริมใหผูเรียนไดรูจักกําหนดเปาหมายท่ีตองการและชวงเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย 
  - ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในการประเมินตนเอง 

  ท้ังนี้โดยยึดมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันและกรอบสาระการเรียนรูเปนหลักและเลือก
เนื้อหาใหสอดคลองตามหลักการและแนวทางขางตน 
  1.4 การสรางกจิกรรมสําหรับการเรียนการสอน กิจกรรมควรจะเปนท้ังกิจกรรมเพ่ือฝก
ใหผูเรียนไดฝกทักษะทางดานการเรียนอยางหลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะทางความรู ดานภาษา 
(Linguistic Exercises) กิจกรรมการส่ือสาร (Communicative Tasks) ในรูปแบบ ท่ีหลากหลาย เชน  
  1. การแสดงบทบาทสมมติ (Role-play) 
  2. การใชสถานการณจําลอง (Simulation) 
  3. การเรียนรูจากโครงงาน (Project-Based Learning) 
  4. การเรียนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Learning) 
  5. การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
  6. การเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) 
  7. การเรียนแบบสรางความรู (Constructive Learning) 
  8. กิจกรรมการแกปญหา (Problem-Solving Activities) ฯลฯ 
  1.5 การสรางแบบทดสอบ ตองคํานึงถึงความเท่ียงตรง ความเช่ือม่ัน และความเปนปรนัย 
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2) ขั้นดําเนินการ (Implementation) มีประเด็นที่ควรพิจารณาในขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1. วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนไป
ในลักษณะเดียวกับการสอนภาษาเพ่ือส่ือสาร (Communicative Approach) 

  2. แหลงความรู ควรเปนการตกลงรวมมือกันระหวางผูสอนกับผูเรียนและเปนไปตาม
ความตองการของผูเรียน 
 3) ขั้นการวัดและประเมินผล (Evaluation) ควรมีการประเมินท้ังรายวิชาและการจัดการเรียน
การสอน คือ 
 1. การประเมินรายวิชา (Course Evaluation) เปนการประเมินเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ
แตละวิชาวา บรรลุจุดมุงหมายของรายวิชานั้นหรือไม ซ่ึงมีการประเมินดังนี ้

  1.1 วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
  1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินกอนและหลังการเรียนของวิชานั้น ๆ ในดานความรู 

ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  1.3 ประเมินโดยใชแบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจจากผูเรียน 

 2. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน มีประเด็นท่ีควรพิจารณาดังนี้ 
  2.1 จุดประสงคของการประเมินผล ควรเปนไปเพ่ือตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน
ในการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชานั้น ๆ 
  2.2 ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย เชน การทดสอบ การสอบถาม การสังเกต   
การสัมภาษณ การประเมินตนเอง การบันทึกการเรียนรู แฟมสะสมงาน 
  2.3 ควรมีการประเมินพฤติกรรมการเรียน การมีสวนรวม และความประพฤติของผูเรียน 
  2.4 การวัดและประเมินผล ควรดําเนินการควบคูไปกับการเรียนการสอนเปนระยะ ๆ 
และตอเนื่อง118 
 สรุป การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner-Centered 
Language Curriculum) ควรใหผูเรียนไดเรียนจากสถานการณจริงใหนกัเรยีนไดเรยีนรูจากประสบการณ 
กิจกรรม และการทํางาน อันนําไปสูการพัฒนาผูเรียนครบทุกดาน ท้ังทางกาย ทางจิตหรืออารมณ 
ทางสังคมและสติปญญา การพัฒนาหลักสูตรท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน 
(Planning) ขั้นดําเนินการ (Implementation) และขั้นประเมินผล (Evaluation) 

                                         
 118สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทวงศึกษาธิการ, การวัดและประเมินผล         
อิงมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544, กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ, อางแลว, หนา 101-103. 
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 2. แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Language Teaching) 
การสอนภาษาตามแนวการสอน เพ่ือส่ือสารเปนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูท่ี

เนนความสําคัญของผูเรียน จัดลําดับการเรียนรูเปนขั้นตอนตามกระบวนการใชความคิดของผูเรียน 
โดยเริ่มจากการฟงไปสูการพูด การอาน การจับใจความสําคัญ ทําความเขาใจ จดจําแลวนําส่ิงท่ีเรียนรูไปใช  
 ความสําคัญ 
 กลุมนักจิตวิทยาเรียนรูเช่ือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดในการเรียน ผูเรียนจะสามารถเรียน
ไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความเขาใจเปนสําคัญ และจะเรียนไดดีถาเขาใจจุดประสงคของการเรียน 
เห็นประโยชนในการนําส่ิงท่ีเรียนไปใช โดยสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนไปแลวใหเขากับส่ิงท่ีกําลัง
เรียนอยู และส่ิงท่ีจะชวยใหเรียนภาษาตางประเทศไดดี นอกเหนือจากสองเรื่องท่ีกลาวมาแลวนั้น
คือ ตองเขาใจหลักภาษาท่ีใชในการวางรูปประโยคดวย 
 การสอนภาษาตางประเทศในปจจุบัน ไดหันมายึดแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารมากขึ้น  
มีการจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย ไดฝกใชภาษาใน
สถานการณท่ีมีโอกาสพบไดจริงในชีวิตประจําวัน โดยยังใหความสําคัญกับโครงสรางไวยากรณ
ตามท่ีปรากฏอยูในเนื้อหาท่ีใชส่ือความหมาย119  
 ลิตเติลวูด (Littlewood) กลาวไววา แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารเปนแนวการสอนท่ี
ไมจํากดัความสามารถของผูเรียนไวเพียงความรูดานโครงสรางไวยากรณเทานั้น แตสนับสนุนให
ผูเรียนไดมีการพัฒนาทักษะการใชภาษาทุกทักษะ โดยสัมพันธความสามารถทางไวยากรณเขากับ
ยุทธศาสตรการส่ือสารดวยวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ ในชีวิตจริงผูเรียนตองสัมผัส
กับการส่ือสารซ่ึงเปนการใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ มากมาย ดังนั้น การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
ควรสอนใหผูเรียนคุนกับการใชภาษาในชีวิตประจําวัน และนําภาษาท่ีคุนเคยนั้นไปใชได120 

วิดโดสัน (Widdowson) กลาววาความสามารถในการเรียบเรียงประโยคมิใชเปนความสามารถ
ในการส่ือสารจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือเราสามารถใชประโยคไดหลายชนิดในโอกาสตางๆกันเชนการอธิบาย 
การแนะนํา การถาม-ตอบ การขอรอง การออกคําส่ัง เปนตน ความรูในการแตงประโยคเปนส่ิงท่ี

                                         
119เรื่องเดียวกัน, หนา 103. 
120Littlewood, W.T, Communicative approach to language teaching methodology, อางใน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทวงศึกษาธิการ, การวัดและประเมินผลอิง
มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ, อางแลว, หนา 103. 
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เราเรียกวาความรูความเขาใจภาษาเทานั้น ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนอยูบาง แตถาจะใหเกดิประโยชน
มากท่ีสุดก็ตองสามารถนําความรูในการใชประโยคไปใชใหเปนปกติวิสัยไดตามโอกาสตาง  ๆของการส่ือสาร 

การสอนภาษาตามแนวการสอนเพ่ือส่ือสาร เปนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี การเรียนรูท่ี
เนนความสําคัญของผูเรียน จัดลําดับการเรียนรูเปนขั้นตอนตามกระบวนการใชความคิดของผูเรียน 
โดยเริ่มจากการฟงไปสูการพูด การอาน การจับใจความสําคัญ ทําความเขาใจ จดจําแลวนําส่ิงท่ี
เรียนรูไปใช แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร121  

ดักกลาส บราวน (H. Douglas Brown) เสนอแนวคิดไว 4 ประการ คือ 
1. เปาหมายของการสอนเนนไปท่ี องคประกอบท้ังหมดของทักษะการส่ือสารและไมจํากดั

อยูภายในกรอบของเนื้อหาภาษาหรือไวยากรณ 
2. เทคนิคทางภาษาไดรับการออกแบบมา เพ่ือนําไปสูการใชภาษาอยางแทจริงตามหนาท่ี

ภาษาและปฏิบัติจริงโดยมีจุดมุงหมายในการพูด รูปแบบโครงสรางภาษามิใชเปาหมายหลัก แตตัว
รูปแบบเฉพาะของงภาษาตางหากท่ีทําใหผูเรียนสามารถส่ือสารจนสําเร็จตามเปาหมาย 

3. ความคลองแคลวและความถูกตอง เปนหลักการเสริมท่ีอยูภายใตเทคนิค การส่ือสารมี
หลายครั้งท่ีความคลองแคลวอาจจะมีความสําคัญมากกวาความถูกตอง เพ่ือท่ีจะทําใหผูเรียน
สามารถนําไปใชไดอยางมีความหมาย 

4. ในการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารในตอนทายสุดผูเรียนตองใช
ภาษาอยางเขาใจและสรางสรรค ภายในบริบทท่ีไมเคยฝกมากอน122 

 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Language Teaching)            
มีขั้นตอนดังตอไปนี ้

1. ขั้นการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) 
การนําเสนอเนื้อหาจัดเปนขั้นตอนท่ีมีความสําคัญ ในขั้นนี้ครูจะใหขอมูลทางภาษาแกผูเรียน 

ซ่ึงนับเปนการเริ่มตนการเรียนรู มีการนําเสนอเนื้อหาใหมโดยมุงเนนการใหผูเรียนไดรับรูและทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและรปูแบบท่ีใชกันจริงโดยท่ัวไป รวมท้ังวิธีการใชภาษาไมวาจะ

                                         
121Widdowson, H.G., Explorations in Applied Linguistics, อางใน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทวงศึกษาธิการ, การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544, อางแลว, หนา 104. 

122Brown, Douglas H., Principle of Language Learning and Teaching, อางใน เรื่องเดียวกัน, 
หนา 104. 
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เปนดานการออกเสียง ความหมาย คําศัพท และโครงสรางไวยากรณท่ีเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ 
ควบคูไปกับการเรียนรูกฎเกณฑ 
 2. ขั้นการฝกปฏิบัติ (Practice) 
 ขั้นการฝกปฏิบัติเปนขั้นตอนท่ีใหผูเรียนไดฝกภาษาท่ีเพ่ิงจะเรียนรูใหม จากขั้นการ
นําเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝกแบบควบคุมหรือช้ีนํา (Controlled Practice / Directed Activities) 
โดยมีผูสอนเปนผูนําในการฝก ไปสูการฝกแบบคอย ๆ ปลอยใหทําเองมากขึ้นเปนแบบกึ่งควบคุม 
(Semi - Controlled) การฝกในขั้นนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนจดจํารูปแบบของภาษาได จึงเนนท่ีความ
ถูกตองของภาษาเปนหลัก ในการฝกนั้นครูผูสอนจะเริ่มจากการฝกปากเปลา (Oral) ซ่ึงเปนการพูด
ตามแบบงาย ๆ กอน จนไดรูปแบบภาษา แลวคอยเปล่ียนสถานการณไป สถานการณเหลานี้จะเปน
สถานการณท่ีสรางขึ้นภายในหองเรียน เพ่ือการฝกใชโครงสรางประโยคตามบทเรียน ท้ังนี้
ครูผูสอนตองใหขอมูลปอนกลับดวย เพ่ือใหผูเรียนรูวาตนใชภาษาไดถูกตองหรือไม ครูผูสอนอาจ
ตรวจสอบความเขาใจในดานความหมายไดดวยหลังจากนั้น  จึงใหผู เรียนฝกดานการเขียน 
(Written) เพ่ือเปนการฝกความแมนยําในการใชภาษา 
 3. ขั้นการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Production) 
 ขั้นการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Production) ขั้นนี้เปรียบเสมือนการถายโอนความรู ภาษา
จากสถานการณในช้ันเรียนไปสูการใชภาษาจริงนอกหองเรียนการฝกใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร
โดยท่ัวไป มุงหวังใหผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณตาง ๆ ท่ีจําลองจากสถานการณจริง การฝก
ในลักษณะนี้มีประโยชนในแงท่ีชวยใหท้ังครูผูสอนและผูเรียนเขาใจและเรียนรูภาษาไปแลวมาก
นอยเพียงใด สามารถนําไปปรับใชตามความตองการของตนเองแคไหน นอกจากนี้ผูเรียนสามารถ
ใชภาษาไดอยางอิสระภายใตสถานการณตาง ๆ ท่ีพบในชีวิตจริง123 
 สรุป การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารประกอบดวย ขั้นการนําเสนอ
เนื้อหา ขั้นการฝกปฏิบัต ิและขั้นการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร  
 3. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrate Learning) 
 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คือ ยุทธศาสตรการเรียนรู ซ่ึงเปดโอกาสใหใช
วิธีการตั้งคําถาม (Questioning) และกระบวนการแกปญหา (Problem Solving) มาเปนตัวนํากระบวนการ
แสวงหาความรูและทักษะโดยไมยึดติดในโครงสรางของสาขาวิชาตาง ๆ ทางดานวิชาการ                    
เพ่ือประโยชนในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

                                         
123เรื่องเดียวกัน, หนา 105. 
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 หลักการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrate Learning) 
 ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนท่ีแยกเปนวิชา ๆ ไมสามารถทําใหผูเรียนนําเอาความรู
และทักษะท่ีไดจากการเรียนวิชาตางๆ มาสัมพันธหรือเช่ือมโยงเพ่ือใชในการแกไขปญหาหรือใช
ในสถานการณในชีวิตประจําวันได การเรียนรูแบบบูรณาการเปนการเช่ือมโยงความคิดรวบ
ยอดจากวิชาและประสบการณตาง ๆ เขาดวยกัน ชวยใหเกิดการถายโอนการเรียนรูจากวิชาหนึ่งไป
ยังวิชาท่ีผสมผสาน เปนการสงเสริมใหมีการขยายโลกทัศนและวิสัยทัศนใหกวางขึ้น ตอบสนอง
ความสามารถทางพหุปญญาของผูเรียน (Multiple Intelligence) และตอบสนองตอความสามารถท่ี
แสดงออกทางอารมณ (Emotional Intelligence) นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนเขา
กับชีวิตจริงและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง จนเกิดการเรียนรูท่ีมีความหมายมากขึ้น 

ประโยชนของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีดังนี้ 
1. เปดโอกาสใหครูผูสอนทุกวิชา ไดทํางานรวมกันหรือรวมมือกันบูรณาการความรู 
2. ชวยใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาในการนําความรูท่ีเรียนไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
3. ชวยใหผูเรียน ไดรับความรู ความเขาใจในลักษณะองครวม/ภาพรวมมองเห็นความ

เช่ือมโยงของ มวลความรูและประสบการณ 
4. ชวยใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู ความเขาใจในส่ิงตางๆท่ีอยูรอบตัว 
5. ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีจุดหมายและมีความหมาย 
6. เปดโอกาสใหผูเรียนทํางานเปนกลุม สามารถแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน 
7. พัฒนาศักยภาพของผูเรียนอยางไมจํากัด 
8. ชวยใหผูเรียนสามารถใชชุมชนเปนแหลงวิทยาการและรวมกันพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสม 
9. สงเสริมใหผูเรียนไดวิธีการเรียนรูตลอดชีวิต 
รูปแบบของการเรียนรูแบบบูรณาการ 
1. บูรณาการระหวางความรูและกระบวนการเรียนรู 
2. บูรณาการระหวางพัฒนาการทางความรูและพัฒนาทางจิตใจ 
3. บูรณาการระหวางความรูและการกระทํา 
4. บูรณาการระหวางส่ิงท่ีเรียนในโรงเรียนกับส่ิงท่ีเปนอยูในชีวิตประจําวัน 
5. บูรณาการระหวางกลุมสาระเรียนรูตาง ๆ 
การดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
1. เลือกมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน (Benchmark) ของวิชาตาง ๆ  ท่ีจะนํามาบูรณาการโดยคํานึงถึง

ความสัมพันธเกี่ยวของกันระหวางวิชาและการเสริมการเรียนรู ซ่ึงกันและกัน  กําหนดเปน
จุดประสงคการเรียนรู 
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2. จากจุดประสงคการเรียนรูท่ีเลือกมา ใหตั้งคําถามตาง ๆ ท่ีเปนคําถามใหคิดวิเคราะห 
และสามารถนําไปสูการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรูนั้น ๆ 

3. กําหนดผลงานของผูเรียนใหชัดเจน 
ชนิดของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
จากลักษณะการบูรณาการดังกลาวมาขางตนสามารถนํามาจัดรูปแบบการเรียนรูแบบบูรณาการ

ไดดงันี้ 
1. บูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) 
2. บูรณาการแบบขนาน (Parallel) 
3. บูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary)  
4. บูรณาการแบบขามวิชาหรือเปนคณะ (Tran disciplinary) 
ไมวาจะเปนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดวยวิธีใดก็ตาม ควรจะตองคํานึงถึงเรื่อง

ตอไปนี ้
1. การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการ

เรียนการสอนอยางกระตือรือรน 
2. สงเสริมใหผูเรียนไดรวมทํางานกลุมดวยตนเองโดยการสงเสริมใหมีกิจกรรมกลุม

ลักษณะตางๆท่ีหลากหลายในการเรียนการสอน และใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมอยางแทจริง 
3. จัดประสบการณตรงใหกับผูเรียน ใหผูเรียนมีโอกาสปฏิบัติจริง สอดคลองและสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน 
4. จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูสึกกลาคิดกลาทํา 
5. ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม และจริยธรรมท่ีถูกตองดีงาม124 
สรุปการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (Integrate Learning) มีขั้นตอน

คือ เลือกมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ตั้งคําถามตาง ๆ ใหมีการคิดวิเคราะห และสามารถนําไปสูการ
เรียนรูตามจุดประสงคและควรมีการกําหนดผลงานใหชัดเจน 

4. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือหมายถึงการจัดการเรียนการสอนท่ีแบงผูเรียนออกกลุมยอย ๆ 

สงเสริมผูเรียนใหทํางานรวมกันเพ่ือใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีกําหนดหรืออาจจะกลาวไดวาเปนสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีเหมาะสมตามสภาพ

                                         
124เรื่องเดียวกัน, หนา 106-109. 
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วัฒนธรรม นั่นคือใหผูเรียนมีการปฏิสัมพันธระหวางกัน ในลักษณะเปนประชาธิปไตยและมีการชวย
ซ่ึงกันและกัน 
 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จะมีประสิทธิภาพ ถาสมาชิกภายในกลุมมองเห็นคุณคาของ
การทํางานรวมกันและการชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดยมีแนวทางสําคัญ 5 ประการ คือ 

1. การพ่ึงพาอาศัยกันในทางท่ีดี (Positive Interdependence) สมาชิกทุกคนมีหนาท่ีและ
ความสําคัญเทากัน รูหนาท่ีตนเอง และรับผิดชอบในกิจกรรมตาง ๆ เสมอกัน ทุกคนตระหนักดีวา 
ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูสมาชิกแตละคน 

2. การสรางทีมงาน (Team Formation) การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกนัและช้ีใหเห็นชัดวา ตองมีการ
จัดกลุมขึ้นเพ่ือทํากิจกรรม ผูเรียนสามารถจัดกลุมกันเองได หรือครูผูสอนเปนผูจัดกลุมใหผูเรียนก็ได 

3. ความรับผิดชอบ (Accountability) ความรับผิดชอบเปนเรื่องสําคัญในการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเพ่ือใหประสบความสําเร็จ ผู เรียนจะไดรับการมอบหมาย ความรับผิดชอบเปน
รายบุคคล ใหคะแนนหรือจัดลําดับงานสวนท่ีรับผิดชอบในโครงการกลุมหรือทําตามกฎท่ีวาจะยัง
กิจกรรมในกลุมทุกคน 

4. ทักษะทางสังคม (Social Skill) ทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล รวมท้ัง
การส่ือความหมายการชวยสอนและการแกปญหาความขัดแยง ชวยใหรูจักการจัดการทํางาน
รวมกันเปนกลุมเปนหมูไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ถาผูเรียนมีทักษะในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนมากอน ครูผูสอนควรปูพ้ืนฐานทักษะทางสังคมใหผูเรียนดวย 

5. โครงสรางการเรียนรูและวิธีจัดโครงสราง (Structures and Structuring) โครงสรางการ
เรียนรูเปนกรอบวิธีการจัดการเรียนรูท่ีอิสระจากเนื้อหา (Content-Free) สําหรับใชในการจัดลําดับ
พฤติกรรมในหองเรียนในการจัดการใหมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเนื้อหาและระหวางผูเรียน
กับผูเรียน โครงสรางการเรียนรูจะบรรยายลําดับวิธีการตางๆ ท่ีผูจะปฏิสัมพันธตอกัน ดังตัวอยาง
โครงสรางการเรียนรูแบบ Numbered Heads Together ดังตอไปนี ้

1. ผูเรียนจัดเลขลําดับภายในกลุม (ถาเปนกลุม 4 คน แตละคนก็จะมีหมายเลข 1-4 เลขใด
เลขหนึ่ง) 

2. ครูผูสอนถามคําถามท่ีตองการคําตอบเปนเอกฉันท (เชน เมืองหลวงของอเมริกาช่ืออะไร) 
3. ผูเรียนจะชวยกันหาคําตอบสําหรับคําถาม เพ่ือใหรับรูคําตอบรวมกัน (ทุกคนรูคําตอบ

เทา ๆ กัน) 
4. ครูผูสอนขานหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งจาก 1-4 เฉพาะผูเรียนท่ีมีหมายเลขตรงกับท่ี

ครูผูสอนขานเทานั้นท่ีจะสามารถยกมือเพ่ือตอบ (เชน ขานหมายเลข 2 ผูท่ีเปนหมายเลข 2 ของแต
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ละกลุมจะยกมือ ครูผูสอนจะเลือกอีกครั้งวา กลุมใดจะเปนผูตอบโดยระบุช่ือกลุมหรือหมายเลข
ประจํากลุม) 

ตัวอยางโครงสรางการจัดการเรียนแบบรวมมือ 
นักการศึกษาไดพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือไวหลากหลาย 

ในท่ีนี้จะขอเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกลาว ดังนี ้
1. คิดและคุยกัน (Think-Pairs-Share) เพ่ือนเรียน (Partners) และผลัดกันพูด (Say and switch) 

ท้ัง 3 รูปแบบเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีคลายคลึงกัน คือใหผูเรียนจับคูกันในการตอบ
คําถาม อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นหรือสถานการณ หรือทําความเขาใจ
เนื้อหาท่ีเปนความคิดรวบยอดท่ีกําหนดให 

2. กิจกรรมโตะกลม (Roundtable หรือ Round robin) เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีผูเรียนท่ีมีจํานวนมากกวา 2 คนขึ้นไป และเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนในกลุมเลาหรือ
เขียนความคิดเห็นของตน เลาประสบการณ ความรู ส่ิงท่ีตนกําลังศึกษาหรือส่ิงท่ีกําหนดให โดยเวียนไป
ทางดานใดดานหนึ่งจนครบทุกคน 

3. คูตรวจสอบ (Pairs Check) มุมสนทนา (Corners) รวมกันคิด (Numbered Heads Together) 
เปนรูปแบบการสอนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน คือ เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีแบงผูเรียนเปน
กลุม ยอย ๆ กลุมละ 4-6 คน โดยผูเรียนในแตละกลุมตองคละเพศและความสามารถใหชวยกันตอบ
คําถาม แกโจทยปญหาหรือทําแบบฝกหัด เม่ือสมาชิกทุกคนในกลุมยอยสามารถตอบปญหาหรือแก
โจทยปญหาไดแลว ก็เปดโอกาสใหแลกเปล่ียนหรือตรวจสอบคําตอบกับผูเรียนในกลุมอ่ืน หรือ
ครูผูสอนอาจสุมเรียกผูเรียนใหตอบ 

4. การสัมภาษณแบบสามขั้นตอน (Three-Step Interview) เปนรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับกลุมยอยท่ีมีสมาชิก จํานวน 3-4 คน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 นักเรียนจัดกลุมกัน ในกรณีกลุมมีสมาชิก 3 คนใหผูเรียนคนท่ี 1 เปนผูสัมภาษณ โดยถาม 
คําถามท่ีครูผูตั้งหรือผูเรียนเปนผูตั้งเอง ผูเรียนคนท่ี 2 เปนผูตอบ และผูเรียนคนท่ี 3 เปนผูจด
ประเด็นอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ในกรณีกลุมมีสมาชิก 4 คนใหสมาชิกภายในกลุมจับคูกัน
เปน 2 คู โดยมีการสัมภาษณและตอบคําถามไปพรอม ๆ กัน ท้ัง 2 คู ผูเรียนคนท่ีเปนผูตั้งคําถามจะ
เปนผูจดประเด็นอภิปรายหรือความคิดเห็นในขณะท่ีผูเรียนอีกคนหนึ่งตอบ 
 4.2 หลังจากการสัมภาษณหรืออภิปรายตามหัวขอจบลงเรื่องหนึ่ง ผูเรียนแตละกลุมยอยจะ
สลับบทบาทกันในการสัมภาษณหรือสนทนาหัวขออ่ืน ๆ 

4.3 เม่ือการสัมภาษณหรืออภิปรายครบทุกหัวขอแลว ผูเรียนแตละกลุมยอยผลัดกันเลาส่ิงท่ี
ตนไดรูใหกลุมทราบ 
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 5. เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) เปนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนท่ีสมาชิกในกลุม 4 คน มีระดับสติปญญาตางกัน เชน เกง 1 คน ปานกลาง 2 คน ออน 1 คน
ครูผูสอนกําหนดบทเรียนและการทํางานกลุม แลวจึงสอนบทเรียนใหผูเรียนท้ังช้ัน จากนั้นใหกลุม
ทํางานตามท่ีกําหนด ผูเรียนในกลุมชวยเหลือกัน เด็กเกงชวยการตรวจงานของเพ่ือนใหถูกตองกอน
นําสงครูผูสอน การสอบตางคนตางทําขอสอบ แลวเอาคะแนนของทุกคนมารวมกันเปนคะแนน
ของกลุม ครูผูสอนจัดลําดับคะแนนของทุกกลุมแลวปดประกาศใหทุกคนทราบ 
 6. เทคนิค TGT (Team-Games Tournament) จัดกลุมเชนเดียวกับ STAD แตไมมีการสอบ
ทุกสัปดาห แตละทีมท่ีมีความสามารถเทาเทียมกันจะแขงขันกันตอบปญหา มีการจัดกลุมใหมทุก
สัปดาหโดยพิจารณาจากความสามารถของแตละบุคคล 
 7. เทคนิค TAI (Team-Assisted Individualization) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีสมาชิก
ของกลุม 4 คน มีระดับความรูตางกัน ครูผูสอนเรียกผูเรียนท่ีมีระดับความรูเดียวกันของแตละกลุม
มาสอนความยากงายของเนื้อหาท่ีสอนแตกตางกัน ทุกคนสอบโดยไมมีการชวยเหลือกัน มีการให
รางวัลทีมท่ีทําคะแนนไดดีกวาเดิม 
 8. เทคนิค CIRC (Cooperative-Integrated Reading and Composition) ใชสําหรับการอาน 
เขียน และทักษะอ่ืน ๆ ทางภาษา สมาชิกในกลุม 4 คน มีความรูเทากัน 2 คน อีก 2 คน ก็เทากัน แต
ระดับความรูตางจาก 2 คนแรก ครูผูสอนเรียกคูท่ีมีความรูเทากันจากทุกกลุมมาสอน ใหกลับเขา
กลุมแลวเรียกคูถัดไปจากทุกกลุมมาสอน คะแนนของกลุมพิจารณาจากคะแนนสอบของสมาชิก
กลุมเปนบุคคล 
 9. เทคนิค Jigsaw เปนกิจกรรมท่ีครูผูสอนมอบหมายใหสมาชิกในกลุมแตละกลุมศึกษา
เนื้อหาท่ีกําหนดให สมาชิกแตละคนจะถูกกําหนดโดยกลุมใหศึกษาเนื้อหาคนละตอนท่ีแตกตางกนั 
ผูเรียนจะไปทํางานรวมกับสมาชิกกลุมอ่ืน ๆ ท่ีรับมอบหมายใหศึกษาเนื้อหาท่ีเหมือนกัน หลังจาก
ทุกคนท่ีศึกษาเนื้อหานั้นจนเขาใจแลว จึงกลับเขากลุมเดิม แลวเลาเรื่องท่ีตนศึกษาใหสมาชิกคนอ่ืน ๆ 
ในกลุมฟง โดยเรียงตามลําดับเรื่องราวเสร็จแลวใหสมาชิกกลุมคนใดคนหนึ่งสรุปเนื้อหาของ
สมาชิกทุกคนเขาดวยกัน ครูผูสอนอาจเตรียมขอสอบเกี่ยวกับบทเรียนนั้นไวทดสอบความเขาใจ
เนื้อหาท่ีเรียนในชวงสุดทายของการเรียน 

ประโยชนของการเรียนรูแบบรวมมือ 
1. สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิก เพราะทุก ๆ คนรวมมือในการทํางานกลุม ทุก ๆ 

คนมีสวนรวมเทาเทียมกัน ทําใหเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียน 
2. สงเสริมใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระทํา

อยางเทาเทียมกัน 
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3. สงเสริมใหผูเรียนรูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เชน เด็กเกงชวยท่ีเรียนไมเกง ทําใหเด็ก
เกงภาคภูมิใจ รูจักสละเวลา สวนเด็กออนเกิดความซาบซ้ึงในน้ําใจเพ่ือนสมาชิกดวยกัน 

4. ทําใหรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การรวมกันคิด การระดมความคิด นําขอมูลท่ี
ไดมาพิจารณารวมกัน เพ่ือหาคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด เปนการสงเสริมใหชวยกันคิดวิเคราะหและ
ตัดสินใจ 

5. สงเสริมทักษะทางสังคม ทําใหผูเรียนรูจักปรับตัวในการอยูรวมกันดวยมนุษยสัมพันธท่ี
ดีตอกันเขาใจกันและกัน 

6. สงเสริมทักษะการส่ือสาร ทักษะการทํางานเปนกลุม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ส่ิง
เหลานี้ลวนสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น125 

สรุปรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือท่ีกลาวขางตน สามารถจัดไดหลากหลาย แตทุก
รูปแบบมีลักษณะท่ีสําคัญรวมกัน คือ การจัดแบงผูเรียนเปนกลุมยอย ๆ ประมาณ 2-6 คน โดยสมาชิก
ทุกคนชวยเหลือกันมีการฝกฝนการทํางานกลุม และการประเมินผลเปนรายบุคคล ซ่ึงแตละรูปแบบ
ครูผูสอนสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน ความสามารถของผูเรียน ตลอดจน
เนื้อหาอันจะกอใหเกิดแกผูเรียน นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบวา ไมมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
รวมมือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะสามารถใชกับบทเรียนไดทุกลักษณะ ในการเรียนการสอนเนื้อหา
บทหนึ่ง ๆ ครูผูสอนตองใชรูปแบบมากกวาหนึ่งรูปแบบ เชน บางบทเรียนอาจจะเริ่มตนดวยการจัด
กิจกรรมโตะกลม Roundtable หรือ Round robin แลวตามดวย Jigsaw หรือเทคนิค TGT เปนตน และ
หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวมจากหลักการท่ีมีผูเสนอไวไดวาตองประกอบดวย 1. จัดใหผูเรียน
ทํางานเปนกลุม มีความรับผิดชอบตองานรวมกัน 2. จัดใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน (Interaction) ได
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 3. จัดใหผูเรียนไดรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 4. จัดใหผูเรียนมี
เสรีภาพในการเรียนรู สามารถประยุกตความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 

5. การจัดการเรียนการสอนภาษาที่เนนเนื้อหา (Content – Based Instruction) 
การจัดการเรียนสอนภาษาท่ีเนนเนื้อหา (Content – Based Instruction) หมายถึง การสอน

ภาษาท่ีนําเนื้อหาสาระการเรียนรูตางๆ มาบูรณาการกับจุดหมายของการสอนภาษา กลาวคือ ผูเรียน
ใชภาษาเปนเครื่องมือในการเรียนรูและในขณะเดียวกันก็พัฒนาการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไปดวย 
ดังนั้นการคัดเลือกเนื้อหาท่ีนํามาใหผูเรียนไดเรียนจึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง เพราะเนื้อหาท่ีคัดเลือก
มาจะตองเอ้ือตอการบูรณาการการสอนภาท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน และเขียน นอกจากนี้ยังชวย
ใหผูเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห สามารถตีความประเมินขอมูลของเรื่องและ

                                         
125เรื่องเดียวกัน, หนา 109-112. 
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พัฒนาการเขียนเชิงวิชาการท่ีเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ไดทําใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูภาษาในลักษณะ องครวม 
(Whole Language Learning) 
 ความสําคัญ 
 การจัดการเรียนสอนภาษาท่ีเนนเนื้อหา เปนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาของผูเรียนวิธีหนึ่ง คือ ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เนื้อหา ทักษะทางภาษา กระบวนการคิด 
เจตคติ และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีจะกอใหเกิดประโยชน ใหแก
ผูเรียนในดานตาง ๆ ดังนี ้
 1. ตอบสนองความตองการ และความสนใจของผูเรียน ตลอดจนการใชภาษาเพ่ือการ
ส่ือสาร 
 2. เรียนรูภาษาท่ีใชจริงในชีวิตประจําวันอยางหลากหลาย โดยใชเนื้อหาเปนเครื่องมือใน
การเรียนรูทักษะทางภาษา กระบวนการคิด และแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 
 3. สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสสัมพันธความรูท่ีในสาระการเรียนรูตาง ๆ ดวยภาษาไทยกับ
เนื้อหาท่ีเรียนในสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ และกอใหเกิดความเช่ือมโยงเปนลักษณะตาง ๆ เชน 
การเช่ือมโยงความคิดในเนื้อหาวิชาการท่ีหลากหลาย จะชวยใหผูเรียนสามารถมองเห็นความ
เช่ือมโยงของประสบการณตาง ๆ และสามารถนําความคิดไปใชในสถานการณ ตาง ๆ ได 

 4. ชวยใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย โดยการนําเสนอเนื้อหา ในลักษณะท่ีจะทําให
เกิดการเรียนรูเนื้อหาและภาษาไปพรอม ๆ กัน 

 5. เตรียมตัวผูเรียนสําหรับการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 
 6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมในลักษณะการเรียนรูแบบมีสวนรวม การเรียนรูจากการทํา

กิจกรรม การเรียนรูจากการฝกงาน การเรียนรูจากประสบการณ และการเรียนรูจากโครงงาน 
การจัดการเรียนสอนภาษาท่ีเนนเนื้อหาหรือ Content - Based Instruction (CBI) นั้นครูผูสอน

สามารถดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี ้
ขั้นที่ 1 การเลือกแกนสาระ (Selecting the Theme) 
ในการเลือกเนื้อหาท่ีจะสอนนั้น ครูผูสอนจะตองเลือกหัวเรื่อง (Topic) ท่ีสอดคลองกับ

สถานการณจริงและเลือกหัวเรื่องยอย (Sub-Topic) ท่ีสัมพันธกัน นอกจากนี้ครูผูสอนจะตอง
คํานึงถึงความตองการ และความสนใจของผูเรียน ครูสามารถเลือกเรื่องท่ีจะสอนจากสาระ การเรียนรู 
ตาง ๆ ในหลักสูตร เชน สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  
สุขศึกษาและพลศึกษาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฯลฯ 
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ขั้นตอนที่ 2 การเลือกส่ือการสอนหรือบทเรียน (Selecting the Material or the Text) 
การเลือกส่ือการสอนหรือบทเรียนนับเปนขั้นตอนท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะครูผูสอนจะตองหา

บทเรียนในกรอบเนื้อหาท่ีคาดวาผูเรียนสนใจ ท้ังจะตองฝกใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดใน
ระดับสูง เชน สามารถตีความหรือสังเคราะหขอมูล หรือแยกประเด็นท่ีเปนความเห็นจาก
ขอเท็จจริง สามารถเห็นภาพตามคําบรรยาย สามารถระบุความเปนเหตุเปนผล126  
 Brinton, snow and Wesche โดยใชโครงสรางของภาษาในการเลือกบทเรียนท่ีจะใชสอน
อาจใชแนวทาง ดังตอไปนี ้

1. เนื้อหาของบทเรียนเปนเรื่องจริง (Content Authenticity) ทันสมัย มีขอมูลมากพอท่ีจะให
ผูเรียนฝกทักษะการอาน เขียน และฟงได 

2. ภาระงานท่ีสอดคลองกับสถานการณจริง (Task Authenticity) เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
กิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาความคิดเชิงวิพากษวิจารณ 

3. ระดับความสนใจ (Interest Level) เนื้อหาในการเรียนสอดคลองกับความสนใจของ
ผูเรียน 

4. ระดับความยากงาย (Difficulty Level) บทเรียนยากงายเหมาะกับระดับของผูเรียน
บทเรียนใหขอมูลพอเพียงและมีความยาวพอเหมาะ 

5. เนือ้หาเขาใจไดงาย (Accessibility) ผูเรียนจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานกอนอานบทเรียน
นี้และสามารถเขาใจประเด็นทางวัฒนธรรม การเรียบเรียงเนื้อหา ตลอดจนสํานวนภาษาเหมาะสม 

6. บทเรียนหาไดงาย (Availability) ครูผูสอนสามารถหาบทเรียนไดในทองถ่ินของตน 
7. รูปแบบของเรยีน (Packaging) นาสนใจ การจัดหนา ตัวพิมพ ภาพ สีสัน ชวยใหนักเรียน

เขาใจขอความไดงายขึ้น 
8. บทเรียนยืดหยุนได (Flexibility) บทเรียนเหมาะท่ีจะใชสอนแบบทักษะสัมพันธเปด

โอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมท่ีหลากหลายและเอ้ือตอผูเรียนท่ีมีวิธีการเรียนรูตางกนั 
9. แหลงเนื้อหา (Source) บทเรียนมาจากแหลงเนื้อหาท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 
10. สวนเสริมบทเรียน (Textual Aids) เชน คําอธิบายศัพท คําถามใหคนควา เพ่ิมเติมหรือ

ดัชนีคํา ซ่ึงชวยใหผูเรียนเขาใจและจําเนื้อหาท่ีเรียนได 
11. ส่ือการสอนเสริม (Supporting Materials) อาจมีคูมือครูเฉลยคําตอบหรือแบบฝกหัดเสริม 
การจัดการเรียนการสอนภาษาท่ีเนนเนื้อหา ครูผูสอนสามารถเตรียมบทเรียนจากส่ือจริงท่ี

หลากหลาย เพ่ือฝกทักษะตาง ๆ  เสริมบทเรียนจากตําราเรียนเพ่ือใหการสอนนาสนใจยิ่งขึ้น โดยครูผูสอน

                                         
126เรื่องเดียวกัน, หนา 112-114. 
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ในแตละโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนสามารถชวยกันรวบรวม สรางเปนศูนยบทเรียนหรือศูนยส่ือ
การเรียนการสอน (English Instructional Resource Center) 

นอกจากนี้ครูผูสอนยังสามารถขอคําแนะนําเกี่ยวกับบทเรียนจากครูผูสอนท่ีสอนกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืน เชน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร ในการหาขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหา 
ตลอดจนคําอธิบายคําศัพท เปนการเช่ือมโยงการเรียนทักษะทางภาษาเขากับในสาขากลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืนท่ีเรียนเพ่ือพัฒนากลวิธีการเรียนและทักษะการใชความคิดเชิงวิพากษวิจารณซ่ึงมี
ความสําคัญตอผูเรียน127 

ขั้นที่ 3 การสรางแผนภูมิแสดงเครือขาย (Web) 
หลังจากเลือกเนื้อหาแลวจึงกําหนดหัวเรื่อง (Topic) และหัวเรื่องยอย (Sub-Topic) เพ่ือ

เจาะลึกเนื้อหา โดยมีความตอเนื่องและสัมพันธ ตลอดจนสอดคลองกับสาระการเรียนรูอ่ืนใน
หลักสูตร เชน เนื้อหาเรื่องมลภาวะสอดกลองกับวิชาวิทยาศาสตร อาจแตกเปนหัวเรื่อง เชน 
มลภาวะทางอากาศ ทางน้ํา ทางบก และหัวเรื่องมลภาวะทางอากาศอาจแตกเปนหัวเรื่องยอย เชน 
การทําลายช้ันโอโซน ผลเสียของควันพิษเปนตน จากเนื้อหาในแตละหัวเรื่อง ผูเรียนจะไดรูขอมูล
ใหมพรอมกับพัฒนาทักษะทางภาษา รวมท้ังกลวิธีการเรียนและพัฒนาทักษะการคิดเชิง
วิพากษวิจารณไปพรอมกัน ฉะนั้นครูผูสอนควรเลือกหัวเรื่องท่ีนาสนใจเกี่ยวของกับประสบการณ
ของผูเรียนและมีรูปแบบภาษาหลากหลาย 
 ขั้นที่ 4 การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน (Developing the Instructional Tasks and 
Activities) 

การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหา กลาวคือครูผูสอนจะ
วิเคราะหเนื้อหาเพ่ือท่ีจะประเมินวาผูเรียนจะตองมีความรูเบ้ืองตนอะไรบางกอนท่ีจะอานบทเรียน
หรือทํากิจกรรมหลังจากนั้นจึงเตรียมกิจกรรมจากเนื้อหาเพ่ือสอนศัพทและโครงสรางภาษา วิธีเรียบเรียง
เนื้อความ กลวิธีการเรียน ทักษะการเรียน และฝกการส่ือความหมายในรูปแบบปฏิสัมพันธ 
(Interaction) กิจกรรมท่ีผูเรียนทําเปนการฝกใหสามารถสังเคราะหขอมูลเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน
เชิงวิพากษวิจารณ การพูด และการเขียนเรื่องเกี่ยวกับบทเรียน กิจกรรมแตละขั้นตอนตองสัมพันธ
และเสริมซ่ึงกันและกัน 

                                         
127Brinton, D.M., Snow, M.A., and Wesche, M.B., Content - Based Second Language 

Instruction, อางใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทวงศึกษาธิการ, การวัดและ
ประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ, อางแลว, หนา 114. 
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 การอานเปนทักษะสําคัญท่ีจะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการศึกษาในระดับสูง
ดังนั้น ครูจึงตองฝกใหผูเรียนมีทักษะและกลวิธีท่ีจะอานบทความท่ีมีความหลากหลายท้ังดานเนื้อหา 
โครงสรางและการเรียบเรียงเนื้อความ เชน การอานบทความทางวิทยาศาสตร บทความจาก
หนังสือพิมพ ครผููสอนจะตองฝกใหผูเรียนทําความเขาใจและสังเคราะหขอมูลโดยโยงความคดิรวบ
ยอดจากประสบการณท่ีไดเรียนรูจากวิชาท่ีเรียนเปนภาษาไทยไปยังเรื่องท่ีกําลังอาน เพ่ือท่ีจะ
สามารถอภิปรายหรือเขียนขอความเกี่ยวกับเรื่องท่ีอานได 
 ครูผูสอนมักสอนทักษะการอานโดยใชวิธีสอนแบบเดิม เริ่มจากการสอนคําศัพทในบริบท
ตามดวยกิจกรรมฝกการอานจับใจความ (Skimming) และการอานกวาดสายตาเพ่ือหาขอมูลเฉพาะ 
(Scanning) หลังจากนั้นจะถามคําถามเพ่ือทดสอบความเขาใจ และใหผูเรียนระบุใจความสําคัญโดย
ไมสอนโครงสราง และการเรียงลําดับเนื้อความ วัตถุประสงคของผูเขียน ตลอดจนกลวิธีการอาน 
ผูเรียนจึงมักมีปญหาในการอานโดยเฉพาะการอานเรื่องท่ียาวและยาก ดังนั้นครูผูสอนจึงควรฝกให
ผูเรียนไดอานบทความท่ีหลากหลายและฝกกลวิธีในการอาน (Reading Strategies) ไปพรอมกันดวย 

ในการสอนการเขียน ครูผูสอนควรเนนการเขียนเชิงวิชาการ เชน การเขียนสรุปและ           
การเขียนเชิงวิเคราะห โดยฝกใหผูเรียนเรียบเรียงเนื้อหาอยางมีระบบและเขียนขอความในระดบัยอหนา 
(Paragraph) ไดการฝกทักษะการเขียนนั้นครูจะตองประสานขอมูลท่ีไดจากกิจกรรมการพูด อาน 
และฟง กอนท่ีผูเรียนจะเริ่มตนเขียนเพ่ือทักษะการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินเนื้อหากอนท่ี
จะเขียน ท้ังนี้ครูผูสอนควรฝกใหผูเรียนราง ตรวจ ตลอดจนแกไขงานเขียนของตนและเพ่ือนรวม
ช้ันดวย 
 ในการสอนไวยากรณ ครูผูสอนควรสอนไปพรอมกับเนื้อเรื่องมากกวาสอนแยกทักษะ 
ท้ังนี้ครูผูสอนจะตองพิจารณาสาระของเนื้อหากอนท่ีจะสรางกิจกรรมเพ่ือฝกไวยากรณและคําศัพท
โดยใชตัวอยางจากบทเรียนเปนการสรางบริบทท่ีจะทําใหผูเรียนสามารถเขาใจความหมายได
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ในการสอนทักษะการฟง ผูเรียนควรเขาใจและมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูลได
เชนเดียวกับการอาน ลักษณะของบทเรียนควรจัดใหสัมพันธกับทักษะอ่ืนและมีความหลากหลาย 
เพ่ือผูเรียนจะไดฝกกลวิธีการฟงหลายแบบ เชน ฟงเพ่ือจับใจความสําคัญและขอความสนับสนุน 
ฟงเพ่ือตีความและคาดการณ ฉะนั้นครูผูสอนควรฝกใหผูเรียนรูคําท่ีใชเรียงลําดับเนื้อความ 
(Organizational Cues) และคําท่ีเปนเครื่องหมายบงช้ี (Markers) ผูเรียนตองมีความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับเนื้อหาพอท่ีจะเขาใจขอมูลสวนท่ีฟงไมทันได 
 ในการพัฒนาทักษะการฟงนั้น ครูผูสอนจะตองใหผูเรียนไดฟงภาษาพูดท่ีใชจริง กิจกรรม
เนนฝกฟงเสียงท่ีเปนลักษณะสําคัญของภาษาพูด เชน การใชพยัญชนะผสม (Clustering) การใชคํา
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เสริมเกินจําเปน (Redundancy) การออกเสียงบางพยางคหรือรวบคํา (Reduced Forms) ตลอดจน
ผูเรียนตองทําความคุนเคยกับระดับภาษาท่ีหลากหลาย (Variety of Registers) ซ่ึงผูพูดอาจพูดใน
อัตราความเร็วท่ีตางกัน (Rates of Delivery) การออกเสียงหนัก-เบา (Stress) หรือใชระดับเสียงสูงต่ํา 
(Intonation) 

 ครูผูสอนควรสรางบทเรียน โดยบูรณาการทักษะท้ังส่ีเขาดวยกันเหมือนการใชภาษาใน
สถานการณจริง การใชเนื้อหาสรางกิจกรรมการสอนภาษาจึงเปนการเนนวา ภาษาไมใชศาสตรท่ี
ผูเรียนเรยีนเพ่ือศึกษาตัวภาษา แตเปนเครื่องมือท่ีชวย ใหผูเรียนเขาใจและแสวงหาขอมูลใหม ๆ  

การจัดการเรียนการสอนภาษาท่ีเนนเนื้อหา หรือ Content-based Instruction (CBI) เปน
แนวการสอนท่ีตอเนื่องจากการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร หรือ Communicative Language 
Teaching (CLT) โดยมีหลักสําคัญวาการเรียนภาษาจะเกิดขึ้นไดเม่ือผูเรียนอยูในสถานการณการ
เรียนการสอนท่ีเหมือนจริง128 

สรุป การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนเนื้อหานั้น ผูเรียนจะไดรับประโยชนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ
ไดเรียนรูการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไปพรอม ๆ กับทักษะการเรียนท่ีจะสามารถนําไปใชใน
การศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม และมีความพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับสูง นอกจากนี้ส่ิงสําคัญท่ีสุด 
คือ การสอนแนวนี้ชวยพัฒนาผูเรียนไดคิดเปน วิพากษวิจารณเปน และพรอมท่ีจะใชภาษาเปน
เครื่องมือศึกษาดวยตัวเองในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องเพ่ือเปนบันไดสูความสําเร็จในอนาคต 
 6. การเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project - Based Learning) 

โครงงาน คือ งานศึกษาคนควาท่ีผูเรียนทํารวมกัน เกี่ยวกับหัวขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีผูเรียน
ตองการศึกษา แลวดําเนินการศึกษาคนควาภายในเวลาท่ีตกลงกันไวจนไดผลออกมาตาม
จุดประสงคท่ีไดตั้งไว 
 หลักการ 
 โครงงานเปนวิธีการสอนใหผูเรียนเกิดการรูดวยตนเอง ซ่ึงจัดอยูในแนวการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การทําโครงงานตองเริ่มจากผูเรียนเปนผูคิด ลงมือปฏิบัติ หาทาง
แกปญหาท่ีเกิดขึ้น โดยมีครูผูสอนคอยชวยเหลือ กระตุน แนะนํา ใหคําปรึกษาอยางใกลชิดจน
ไดผลงานออกมา แลวจัดทํารายงาน วิธีการดําเนินงานและเสนอผลงาน 
 จุดมุงหมาย 
 การทําโครงงานมุงใหผูเรียนได 

1. พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง โดยเลือกหัวขอและวิธีดําเนินการดวยตนเอง 

                                         
128เรื่องเดียวกัน, หนา 114-116. 
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2. เช่ือมโยงองคความรูกับชีวิต โดยนําความรูท่ีไดจากหองเรียนไปประยุกตใชหรือปฏิบัติจริง 
3. พัฒนาความรับผิดชอบ โดยใหเสรีภาพในการคิดและการทํา กําหนดภาระงานและ          

การดําเนินงานเอง 
ลักษณะสําคัญ 
ลักษณะเดนของโครงงานตามทัศนะของนักการศึกษาหลายคนท่ีเห็นตรงกัน มีดังนี ้
1. มุงเนนไปท่ีการเรียนรูเนื้อหามากกวาเปาหมายดานภาษา เฉพาะภาษาใดภาษาหนึ่ง 
2. มีลักษณะมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง แมครูผูสอนจะมีบทบาทในการสนับสนุนและ

เสนอแนะตลอดกระบวนการ 
3. มีลักษณะเปนการรวมมือมากกวาการแขงขัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณจาก

กันและกัน 
4. นําไปสูการบูรณาการอยางแทจริง ท้ังดานทักษะและกระบวนการแสวงหาขอมูลจาก

แหลงความรูตาง ๆ ท่ีสะทอนถึงภาระงานในชีวิตจริง 
5. จะส้ินสุดหรือจบลงดวยผลงานในตอนทาย ซ่ึงสามารถใหคนอ่ืนรับรู มีสวนรวมไดทํา

ใหโครงงานเปนส่ิงท่ีมีจุดหมายท่ีแทจริง ท้ังมีการปรับกระบวนการในระหวางดําเนินการเปนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนเกิดความคลองแคลว และความถูกตอง ชัดเจน ในแตละชวงของการทํา
โครงงาน 

6. เปนส่ิงท่ีจูงใจ กระตุน และทาทาย มีผลดีตอการสรางความเช่ือม่ัน การรูคุณคาของ
ตนเอง และความเปนอิสระในการดูแลตนเอง ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะทางภาษา การเรียนรู
เนื้อหาและความสามารถทางสติปญญาของผูเรียน 

ที่มาของหัวขอโครงงาน 
1. จากความสนใจของผูเรียน 
2. จากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 
3. จากการสังเกตส่ิงท่ีพบในชีวิตประจําวัน 
4. จากเนื้อหา (Content) ท่ีเรียนหรือจากหัวขอเนื้อหา (Notion) ในบทเรียน 
5. จากปญหาการส่ือสารเปนภาษาอังกฤษ การตั้งช่ือหัวขอโครงงาน จะตั้งกอนและ

หลังจากการทําโครงงานก็ได 
ขั้นตอนในการดําเนินโครงงาน 
มีขั้นตอนใหญ ๆ 3 ขั้นตอน ท้ังโครงงานแบบเต็มรูปและแบบกิจกรรมเสริม 
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1.โครงงานแบบเต็มรูป (Full-Scale Project) มีขั้นตอน ดังนี้ 
1.1. การวางแผนในหองเรียน (Classroom Planning) ครูผูสอนและผูเรียนอภิปรายรวมกัน

เกี่ยวกับเนื้อหาและขอบขายของโครงงานท่ีจะทํา คาดคะเนเกี่ยวกับภาษาท่ีจําเปนตองใช แนวคิด
ในการดําเนินการ วิธีการดําเนินขอมูล ฯลฯ 

1.2. การดําเนินโครงงาน (Carrying out the Project) ผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอนในแผน
ท่ีวางไว 

1.3. การทบทวนและติดตามงาน (Reviewing and Monitoring the Work) อภิปรายและ
ประเมินผลยอนกลับ ท้ังระหวางและหลังการทําโครงงาน ผูสอนคอยใหคําวิพากย วิจารณและ
เสนอแนะ กลุมชวยกันวิเคราะหงานและรวมกันติดตามผลการทํางาน 

 2. โครงงานแบบกิจกรรมเสริม (Bridging Activities) มีขั้นตอน ดังนี ้
 2.1 วางแผน (Plan) อภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาและขอบขายโครงงาน ผูเรียนตัดสินเองวาจะ

ทํางานเดี่ยว คู หรือกลุมยอย ใชความรูและความตองการเฉพาะชวยในการตัดสิน ผูสอนชวยเหลือ
ในดานภาษาท่ีจําเปนตองใช หรือใหตัวอยางโครงสราง 

 2.2 ปฏิบัติการ (Do) ลงมือปฏิบัติในหองหรือนอกหองเรียน ผูเรียนใชทักษะตนใน               
การดําเนินการ 

2.3 แลกเปลี่ยนประสบการณ (Share) ทําในหองเรียน ผูเรียนนําเสนอโครงงาน เพ่ือน ๆ
ถามคําถาม และอภิปราย 

ทักษะที่จําเปนสําหรับโครงงานในขั้นเร่ิมตน 
ทักษะทางภาษาท่ีใชในแตละขั้นตอน สามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของแตละ

โครงงานทักษะท่ีนําเสนอตอไปนี้ เปนเพียงตัวอยางการเลือกทักษะทางภาษาเทานั้น 
1. ขั้นวางแผน: ทักษะการเขียน (Writing) ทักษะการพูด (Speaking) 
2. ขั้นปฏิบัติการ: ทักษะฟง-พูด (Listening / Speaking) ทักษะการเขียน (Writing) 
3. ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ : ทักษะฟง-พูด ( Listening / Speaking )129 
สรุป การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานมีขั้นตอนในการดําเนินงาน

ดังตอไปนี้ คือ การวางแผนในหองเรียน ( Classroom Planning ) การดําเนินโครงงาน ( Carrying 
Out the Project ) และการทบทวนและติดตามงาน ( Reviewing and Monitoring the Work ) 

 
 

                                         
129เรื่องเดียวกัน, หนา 118-119. 
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2.6 สภาพพื้นที่ศึกษา 
2.6.1 สภาพทั่วไป 
1) ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 
โรง เรี ย นไช ยฉิ มพลี วิทย าค ม สัง กัด สํ านั กงา นเข ตพ้ื น ท่ีก ารศึ กษ ามัธยมศึ กษ า 

กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปดทําการสอนเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2498 โดย อาจารยสําเนียง ตีระวณชิ 
หัวหนากองโรงเรียนรัฐบาลในขณะนั้น ไดติดตอขอเชาท่ีดินจากพระอธิการเล็ก ซ่ึงเปนเจาอาวาส
วัดชัยฉิมพลี แจงความประสงคของทางราชการวา กรมสามัญศึกษา มีนโยบายจะขยายการศึกษาสูชุมชน 
โดยเฉพาะในเขตอําเภอภาษีเจริญ ทานเห็นวาการศึกษา เปนส่ิงสําคัญ ท่ีจะนําความเจริญมาสูทองถ่ิน 

หลังจากนั้น กรมสามัญศึกษา จึงไดดําเนินการขอเชาท่ีดินของวัดชัยฉิมพลี ในเนื้อท่ี 13 ไร 
2 งาน เปดทําการสอนนักเรียน ชาย-หญิง ระดับมัธยมศึกษา โดยตอนแรกใชช่ือวา “โรงเรียนวัด 
ไชยฉิมพลี” ซ่ึงซํ้ากับโรงเรียนประชาบาลของกรุงเทพมหานครท่ีอยูในทองท่ีเดียวกัน ทําใหการ
ติดตอราชการสับสนอยูเสมอ ทางโรงเรียนจึงขออนุญาต เปล่ียนช่ือโรงเรียนเปน “โรงเรียน ไชย
ฉิมพลี” และตอมาในป พ.ศ. 2531 โรงเรียนไดขอนุญาติเปล่ียนช่ืออีกครั้ง โดยมีคําวา “วิทยาคม” 
ตอทาย ปจจุบันจงึมีช่ือวา “โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม” ตั้งอยูเลขท่ี 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160  

โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม มีจํานวนนักเรียน 598 คน จํานวนหองเรียน 22 หอง จํานวน
ผูบริหาร 3 คน จํานวนครู 40 คน จํานวนลูกจางประจํา (ภารโรง) 4 คน จํานวนแมครัว / คนครัว 
(ภารโรง) 4 คน 
 

  
 
2) เคร่ืองหมายของโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 

 เปนรูปครุฑเหินในวิมาน พญาครุฑเปนสัตวพิเศษในวรรณคดี มีฤทธ์ิเดชกลาแข็ง เปนเจา
แหงอากาศ และเปนเจาของวิมานฉิมพลี 

3) ปรัชญาโรงเรียน 
ปฺญา โลกสฺมึ ปชฺโชโต (ปญญา คือ แสงสวางในโลก) 
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4) คําขวัญของโรงเรียน 
“เรียนดี มีวินัย ใฝคุณธรรม” 
วิสัยทัศน 
“โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม มีความมุงม่ันในการจัดการศึกษา ใหผูเรียนมีคุณธรรมมี

ระเบียบ มีความประพฤติดี มีความสามารถทางดานกีฬา และมีความรูทางวิชาการ เพ่ือเปนพ้ืนฐาน
ในการศึกษาระดับสูงหรือประกอบอาชีพท่ีม่ันคง” 

พันธกิจ  
1) จัดหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน 
2) จัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความประพฤติดีเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใหผูเรียนมีความรอบรูตาม

ศักยภาพเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาและประกอบอาชีพท่ีม่ันคง 
4) จัดกิจกรรมสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน 
5) สรางและพัฒนาแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียน ตลอดจนจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน

ใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน 
6) สงเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมทักษะดานศิลปะ ดนตรีกีฬาและวิชาการ 
7) สงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี ปลอดจากส่ิงเสพยติดใหโทษ 
8) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมวิถีทางประชาธิปไตย 
9) สงเสริมการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการส่ือสารใหถูกตองและเหมาะสม130 

 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนมัธยมศึกษาชวงช้ันปท่ี 4-6โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

                                         
 130โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม, คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
ประจําป 2549, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมรักษการพิมพ จํากัด, 2549), หนา 5-14.  
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 สกุณา บุญสูง ไดศึกษา “เจตคติท่ีมีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา            
ปท่ี 5-6 ท่ีพูดภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง พบวา สําหรับเจตคติของนักเรียน เม่ือแยกตามพ้ืนฐาน
สภาพของครอบครัวแลว มีความแตกตางกัน อาจเนื่องมาจาก เนื้อหาหรือส่ิงท่ีเรียน นั้นตรงตาม
ความตองการ ของนักเรียน เพราะมนุษยจะเกิดการเรียนรูไดดีเม่ือส่ิงท่ีตนเรียนไปนั้นสัมพันธกับ
ความตองการ และประสบการณของผูเรียนซ่ึงสงผลใหมีเจตคติท่ีดีตามมา”131 
 มีชัย พลทองมาก ไดศึกษาเรื่อง “การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา กลุมโรงเรียนหนองทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร” ผลการวิจัยพบวา
“ปญหาดานปจจัยท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบวา โรงเรียนยังขาด
ส่ือแบบเรียน คูมือครู หนังสือหลักสูตร สวนคุณสมบัติของครูผูสอนนั้น พบวา ครูผูสอนไดรับการ
อบรมการสอนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-2 แตสวนใหญไมไดจบการศึกษาทางโท/เอก
ภาษาอังกฤษโดยตรง และยังขาดประสบการณการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานกระบวนการเรียน 
การสอน พบวา ครูผูสอนทุกคนกําหนดเนื้อหาหลักสูตรสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 
แตการดําเนินการสอน ครูผูสอนท้ังหมดสอนไมจบตามเนื้อหาหลักสูตรกําหนด ความรวมมือ
ระหวางบุคลากรท่ีเกี่ยวของนั้นมีนอย และส่ิงท่ีเปนปญหามากท่ีสุดคือ ครูไมไดจบการศึกษา
วิชาเอก/โทภาษาอังกฤษ ไมมีความชํานาญและขาดประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ”132 
 ศรีสุข ชีวสุขานนท ไดศึกษาเรื่อง “ปญหาและความตองการในการพัฒนาสมรรถภาพการ
สอนภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี” 
ผลการวิจัยพบวา “ปญหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครู โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปาน
กลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาครูภาษาอังกฤษมีปญหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษอยูใน
ระดับปานกลางทุกดาน ประกอบดวยดานตัวครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตัวนักเรียน หลักสูตร และ
ปจจัยการสนับสนุนการสอน สวนความตองการในการพัฒนาสมรรถภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โดยภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมาก ประกอบดวย ดานหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ทักษะ
และเนื้อหา วิชาภาษาอังกฤษ วิธีสอนและการดําเนินการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน และ

                                         
131สกุณา บุญสูง, “เจตคติท่ีมีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา               

ปท่ี 5-6 ท่ีพูดภาษาไทยเปนภาษาท่ี 2”, การคนควาแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2540, 106 หนา.  
 132มีชัย พลทองมาก, “การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
กลุมโรงเรียนหนองทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2541, 110 หนา. 
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การวัดผลและประเมินผล เม่ือจําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานพบวามีปญหา
แตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความตองการในการพัฒนาสมรรถภาพการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ เม่ือจําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานพบวามีความตองการแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูบริหารและศึกษานิเทศกมีคิดความเห็นสอดคลองกันวาครู
ภาษาอังกฤษประสบปญหาเกี่ยวกับ จํานวนช่ัวโมงสอนและงานท่ีตองรับผิดชอบของครูมีมาก         
พ้ืนฐานความรูเดิมของนักเรียนไมดี หลักสูตรเปดกวางทําใหเนื้อหาวิชามากเกินไปและขาดส่ือการ
เรียนการสอน สวนความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพไปปรับใชใหเหมาะสมกับการเรยีน
การสอนทักษะทางภาษาท้ัง 4 ดาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสาร การผลิตและ
การใชส่ือการเรียนการสอน รวมท้ังการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ใหสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูและมีความครอบคลุมทุกทักษะ”133 
 ศรีนวล ลีสุวรรณ ไดศึกษาเรื่อง “ปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมปท่ี 6 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา “ปญหาท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางบาน พบวา 
นักเรียนมีปญหาในการทําแบบฝกหัดและการบาน การฟง การพูด การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง ปญหาเกี่ยวกับครู ไดแก ครูไมเขมงวด ดานการเรียนการสอน 
ไมใชคําส่ังหรือคําพูดภาษาอังกฤษท่ีจําเปน ไมใชส่ือท่ีนาสนใจ ครูมีธุระขาดสอนละท้ิงหองเรียน 
และนักเรียนไมเขาใจท่ีครูสอนหรืออธิบาย”134 
 นงคเยาว นามคํา ไดศึกษาเรื่อง “ความรูความเขาใจดานหลักสูตรและการสอนของครู
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน” ผลการวิจัยพบวา “ปญหาเกี่ยวกับหลักสูตรวา 
ครูประมาณครึ่งหนึ่งประสบปญหาเกี่ยวกับการถายทอดความรูแกนักเรียน วิธีการสอนทางภาษา 
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ และการจัดบรรยากาศในการเรียนภาษาอังกฤษ กลาวคือการถายทอด
ความรูลักษณะผูเรียนเปนศูนยกลาง และการเนนใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการทํางานรวมกันนั้น
มีอุปสรรคมาก เพราะนักเรียนมีพ้ืนฐานความรูเดิมทางภาษาอังกฤษไมดีพอ วิธีสอนทางภาษาและ
ทักษะการใชภาษาอังกฤษก็เปนปญหาสําหรับผูสอนท่ีไมสําเร็จการศึกษาดานภาษาอังกฤษโดยตรง

                                         
 133ศรีสุข ชีวสุขานนท, “ปญหาและความตองการในการพัฒนาสมรรถภาพการสอนภาษาอังกฤษ
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามันศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศีลปากร), 2541, 150 หนา. 

134ศรีนวล ลีสุวรรณ, “ปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมปท่ี 6 อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 
2541, 95 หนา. 



 99 

และการจัดบรรยากาศในการเรียนภาษาอังกฤษนั้นไมสามารถจัดกิจกรรมอันหลากหลายท่ี
สนุกสนาน เพราะเวลาเรียนมีจํากัดและมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียนเขามาแทรก การนําหลักสูตร
ไปใชในระดับช้ันเรียน ครูทุกคนประสบปญหา กลาวคือครูขาดความม่ันใจในการออกเสียงพูด 
และทักษะการฟง เพราะประสบการณทางภาษาจากเจาของภาษามีนอย ครูและนักเรียนไมสามารถ
โตตอบกันเปนภาษาอังกฤษไดในทันที และใชภาษาไทยสอนควบคูกันไปดวย อีกท้ังครูยังไม
สามารถดําเนินการสอน ขาดทักษะการวางแผนการสอน ขาดตัวอยางแผนการสอน และไมมีเวลา
จัดทําแผนการสอนเพราะมีภาระงานมาก”135 
 นัยนา ศิริมานะกุล ไดศึกษาเรื่อง “ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการใชหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา 
“ดานการบริหารและการบริการหลักสูตร โรงเรียนสวนใหญมีปญหาดานขาดงบประมาณในการ
จัดหาบุคลากรภายนอกมาชวยสอน แกไขโดยการประชาสัมพันธขอความชวยเหลือจากผูปกครอง 
ปญหาครูมีภาระรับผิดชอบท้ังงานการสอนและงานพิเศษมาก แกไขโดยการจัดใหครูภาษาอังกฤษ
ทํางานพิเศษบางแตไมใชหัวหนางาน ปญหาการกระจายคาบสอนแตละวันไมตรงใจผูสอนและมี
คาบสอนตอเนื่องกันมากไมมีเวลาพัก แกไขโดยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดตารางสอนพยายามจัด
ตารางสอนของครูแตละคนใหเหมาะสมท่ีสุด ปญหาโรงเรียนไมไดจัดทําวัสดุหลักสูตรไวบริการแก
ครูผูสอน แกไขโดยการใหบุคลากรในหมวดวิชารับผิดชอบดูแลในการจัดทําวัสดุเอง ปญหาขนาด
หองเรียนไมพอเหมาะกับจํานวนนักเรียน แกไขโดยอาคารเอนกประสงค จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ปญหาไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดแกไข โดยการใชงบประมาณในแตละป
ท่ีไดพัฒนางานเปนเรื่อง ๆ ไปใหไดประโยชนมากท่ีสุด ปญหาเอกสารส่ือและวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
ใหนักเรียนคนควาไมเพียงพอแกไขโดยจัดทําโครงการเสนอของบประมาณในการจัดซ้ือ ปญหา
ขาดบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจในหลักและวิธีการนิเทศแบบตาง ๆ แกไขโดยสงครูเขารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในหนวยงานท่ีศึกษานิเทศกจัด ปญหาไมไดวางแผนในการประเมินผลการ
ดําเนินการใชหลักสูตรอยางชัดเจน แกไขโดยศึกษาการดําเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรจาก
กรมวิชาการปญหาครูผูสอนไมมีสวนรวมในการประชาสัมพันธการใชหลักสูตร แกไขโดย
ครูผูสอนเปนผูช้ีแจงเรื่องการใชหลักสูตรแกนักเรยีนในช้ันท่ีตนสอน ในดานการสอนพบวา ปญหา
ครูผูสอนไมมีเวลาในการจัดทําแผนการสอนอยางเพียงพอ แกไขโดยจัดทําแผนการสอนในชวงปด

                                         
135นงคเยาว นามคํา, “ความรูความเขาใจดานหลักสูตรและการสอนของครูระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม), 2542, 83 หนา. 
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ภาคเรียนหรือทํานอกเวลาเรียน ปญหานักเรียนไมทํางานท่ีมอบให แกไขโดยใหนักเรียนทํากจิกรรม
เปนคูหรือเปนกลุม ปญหาไมมีเวลาในการผลิตส่ือ แกไขโดยครูใชของจริงหรือส่ิงท่ีเห็นจริงใน
ชีวิตประจําวันเปนส่ือในการเรียนการสอน ปญหาครูขาดความรูและทักษะในการใชส่ือ แกไขโดย
ใหครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการใชส่ือประเภทตาง ๆ ปญหานักเรียนไมใหความรวมมือในการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร แกไขโดยครูกระตุนความสนใจของนักเรียนโดยมอบงานใหรับผิดชอบ
แลวคะแนน ปญหาครูมีงานมากไมมีเวลาสอนซอมเสริม แกไขโดยการใหนักเรียนท่ีเรียนเกงชวย
นักเรียนท่ีเรียนออนและใชแบบเรียนสําเร็จรูป ปญหาเอกสารสําหรับศึกษา คนควาท่ีเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลมีไมเพียงพอ แกไขโดยการขอเอกสารและคูมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
จากกรมวิชาการ”136 
 สุชาดา ปุญปน ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร” 
ผลการวิจัยพบวา “ปญหาท่ีพบมากในการจัดการเรียนการสอน คือ ปญหาดานครูผูสอน ดานส่ือ
อุปกรณการสอน ดานตัวนักเรียน และดานสนับสนุนของผูปกครองและชุมชนตามลําดับ สวนปจจัยท่ี
เกี่ยวของกับผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีดังนี้ คือ ปจจัยดานการศึกษาเพ่ิม
ความรูของครู ปจจัยดานวิธีการจัดการเรียนการสอน ปจจัยดานความพรอมของนักเรียน ปจจัยดาน
การสนับสนุนชวยเหลือของผูบริหารโรงเรียน ดานสนับสนุนของผูปกครองและชุมชน”137 
 วลี หันสมร ไดทําการวิจัย “การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว” 
ผลการวิจัยพบวา 1)พฤติกรรมการสอนของครูภาษาอังกฤษโดยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดานการวัดและประเมินผลอยูในระดับมาก สวน
ดานการใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอนอยูในระดับปานกลาง 2) พฤติกรรมการสอนของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ โดยรวมและดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดานการวัดผลประเมินผล                   
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของครูผูสอนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษท่ีเคยสอนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

                                         
136นัยนา ศิริมานะกุล, “ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการใชหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงการณมหาวิทยาลัย), 2543, 138 หนา. 

137สุชาดา ปุญปน, “ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร”, วิทยานิพนธ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2543, 137 หนา. 
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มีการปฏิบัติมากกวา ครผููสอนภาษาอังกฤษท่ีไมเคยสอนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สวนดาน
การใชวัสดุอุปกรณและส่ือการสอน ไมแตกตางกัน138 
 นภาพร ทองเกงกลา ไดทําการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยเจาของภาษา โรงเรียนถาวรนุกูล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สมุทรสงคราม” ใน 4 ดาน คือ ดาน
บุคลิกภาพของครู ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานส่ือการสอน และดานการวัดผลประเมินผลและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเจาของภาษา จําแนกตามเพศ และ
ระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา ผลการศึกษาพบวา ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยเจาของภาษา โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 100 เม่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเจาของภาษา สรุปไดวานักเรียนตองการใหครูชาว
ตางประเทศควรพูดภาษาไทยไดบาง ควรนําเกมและส่ือการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษมาใชเพ่ือฝก
ทักษะ ควรจัดการเรียนการสอนใหตอบสนองความสนใจของนักเรียน และการจดัการเรยีนการสอนควร
มีความแตกตางดานเนื้อหาในแตละระดับช้ัน และไมควรเปล่ียนครูชาวตางประเทศ บอย ครูเห็นวาครู
ชาวตางประเทศควรใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย ควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมในแตละ
ระดับช้ัน และควรมีการทดสอบความรูพ้ืนฐานของนักเรียน และควรมีการทดสอบทักษะการฟง พูด 
อาน และเขียนของนักเรียนดวยขอสอบมาตรฐาน การส่ือสารในช้ันเรียนควรพูดใหชาและชัดเจน ควรมี
การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับระบบการศึกษาและวัฒนธรรมของไทย และผูปกครอง เห็นวา 
การจางครูชาวตางประเทศคุมคากับการสนับสนุนคาใชจายโรงเรียน139 

สมิหรา ศรีทันดร ไดทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
ของอาจารย ศูนยภาษา สังกัด กระทรวงกลาโหม” ผลการวิจัยพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 
จําแนกตามอายุ ช้ันยศ และสังกัด พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานการตั้งจุดประสงคการสอน ดานการกําหนดเนื้อหา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         
ดานการใชส่ือการเรียนการสอน และดานการวัดผลประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของนายทหารนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ

                                         
138วลี หันสมร, “การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว”, ปริญญานิพนธ
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), 2546, 77 หนา. 

139นภาพร ทองเกงกลา, “ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเจาของ
ภาษาโรงเรียนถาวรนุกูล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม”, สารนิพนธการบริหาร
การศึกษามหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2549, 127 หนา. 
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ของอาจารย ศูนยภาษา สังกัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามอายุ ช้ันยศ และสังกัด พบวา นายทหาร
นักเรียนท่ีมีอายุ ช้ันยศ และสังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
ของอาจารยโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา การกําหนดเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ือการสอน และการวัด
ประเมินผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนการตั้งจุดประสงคการสอนไม
แตกตางกัน140 

ประกอบ ตนมูล และคณะ ไดศึกษาปญหาการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนผูเรียน Mini 
English Program (MEP) รายวิชาวิทยาศาสตร ชวงช้ันท่ี 3 จังหวัดสงขลา พบวา นักเรียนมีปญหาตอ
การใชภาษาอังกฤษ ดานการฟงและดานครูผูสอนระดับมาก มีปญหาตอการใชภาษาอังกฤษ ดาน
การพูด การอาน และการเขียน ระดับปานกลาง และนักเรียนท่ีเคยผานการเรียนในโครงการ (MEP) 
ชวงช้ันท่ี 2 และไมเคยผานการเรียนมาเลย มีการใชภาษาอังกฤษโดยรวมแตกตางกัน141 

จากการไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยพอสรุปไดดังนี้ การจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียน
ทําวิจัยในประเทศไทยมีอยางหลากหลาย การจัดการเรียนการสอนท่ีใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรูจะเปนผลใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะในดานการฟง พูด อานและเขียนไดเปนอยางด ี
 
2.8 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของแลว การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตอง
การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยไดปรับปรุงพัฒนาเลือกเอางานวิจัยของ ศรีนวล ลีสุวรรณ142 เรื่อง 

                                         
140สมิหรา ศรีทันดร, “การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศของอาจารยศูนย

ภาษา สังกัดกระทรวงกลาโหม”, สารนิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2553, 138 หนา. 

141ประกอบ ตนมูล และคณะ, “ศึกษาปญหาการใชภาษาอังกฤษ ของนักเรียนผูเรียน Mini 
English Program (MEP) รายวิชาวิทยาศาสตร ชวงช้ันท่ี 3 จังหวัดสงขลา”, ปริญญานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร), 2549, 103 หนา. 

142ศรีนวล ลีสุวรรณ, “ปญหาการเรยีนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมปท่ี 6 อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 
2541, หนา 85. 
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ปญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมปท่ี 6 อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีชัย             
พลทองมาก143 เรื่อง การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา กลุม
โรงเรียนหนองทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร และนงคเยาว นามคํา144 เรื่อง “ความรูความ
เขาใจดานหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอล้ี จังหวัด
ลําพูน” และแนวคิดทฤษฏีจากนักวิชาการหลาย ๆ ทาน มาเปนประเด็นศึกษาในดานตัวแปรตาม 
โดยมีตัวแปรอิสระ (ตัวแปรตน) ประกอบดวย 1) เพศ 2) อาย ุ3) ช้ันเรียน 4)เกรดเฉล่ีย และ 5)อาชีพ
ของผูปกครอง ดังนั้นกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ในดานตัวแปรตามมีประเด็นศึกษา 5 ดาน 
คือ 1) ดานครูผูสอน 2) ดานนักเรียน 3) ดานหลักสูตรและแบบเรียน 4) ดานการวัดผลและประเมินผล         
และ5) ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังแผนภูมิท่ี 2.1 
 

  ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
  (Independent Variables)  (Dependent Variables) 
  

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ช้ันเรียน 
- เกรดเฉล่ีย 
- อาชีพของผูปกครอง 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคดิทีใ่ชในการวิจัย 
                                         

143มีชัย พลทองมาก, “การประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
กลุมโรงเรียนหนองทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
อางแลว, หนา 58. 

144นงคเยาว นามคํา, “ความรูความเขาใจดานหลักสูตรและการสอนภาษอังกฤษของครู
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, อางแลว, 
หนา 56. 

ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาชวงชั้นปที่4-6 ที่มี
ตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน        
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

- ดานครูผูสอน  
- ดานนกัเรียน  
- ดานหลักสูตรและแบบเรียน 
- ดานการวัดผล และประเมินผล 
- ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 



 

 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1” นี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูวิจัยไดทําการศึกษา
คนควาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีดําเนิน 
การวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เทคนิควิธีสุมตัวอยาง 
 3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.4 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 3.7 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากร 
 ไดแก นักเรียนมัธยมปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จากจํานวน 9 หองเรยีน ซ่ึงทุก
หองจะมีวิชาเลือกเสรีและมีวิชาเพ่ิมเติมในกลุมสาระภาษาตางประเทศ คือ ภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
รวมมีนักเรียน จํานวน 210 คน  
 3.1.2 กลุมตัวอยาง 
 ไดแก นักเรียนปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จากจํานวน 9 หองเรียนของโรงเรยีน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 136 คน 
โดยวิธีการเปดตารางสําเร็จของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) 
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3.2 เทคนิควิธีสุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีการเปดตารางสําเร็จของเครซ่ีและ       
มอรแกน (Krejcie and Morgan) จากรายช่ือนักเรียนมัธยมปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 
จากจํานวน 9 หองเรียน ของโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 210 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 136 คนและหา
สัดสวนดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามหองเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลี

วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
 

หองเรียน ประชากร กลุมตัวอยาง 
มัธยมศึกษาปท่ี 4/1 15 10 
มัธยมศึกษาปท่ี 4/2 39 25 
มัธยมศึกษาปท่ี 4/3 31 20 
มัธยมศึกษาปท่ี 5/1 9 6 
มัธยมศึกษาปท่ี 5/2 27 17 
มัธยมศึกษาปท่ี 5/3 17 11 
มัธยมศึกษาปท่ี 6/1 25 16 
มัธยมศึกษาปท่ี 6/2 24 16 
มัธยมศึกษาปท่ี 6/3 23 15 

รวม 210 136 
  

 เม่ือไดขนาดกลุมตัวอยางตามท่ีกําหนดจริงจึงใชการสุมตัวอยางแบบงายโดยใชการจับ
สลากมาทดแทนโดยดูจากบัญชีรายช่ือตามระดับช้ัน 
  
3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมีลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปด แบงออก  
3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ขอ 
ลักษณะของคําถามเปนแบบเลือกตอบ 
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 ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 มี 5 ดาน ไดแก 1) ดานครูผูสอน 2) ดานนักเรียน 3) ดานหลักสูตรและ
แบบเรียน 4) ดานการวัดผล และประเมินผล และ5)ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน จํานวน 35 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีการ
ของลิเคิรต (Likert Scale) แบงระดับ ในการวัดออกเปน 5 ระดับโดยกําหนดคาระดับ ดังนี้ 
 คะแนน 5 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนน 4 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับนอย 
 คะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 สําหรับวัดคาตัวแปรท้ังหมด โดยไดใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ         
ขอคําถามท่ีเปนขอคําถามเชิงบวก (Positive) ท่ีสรางขึ้นจํานวน 35 ขอ โดยกําหนดการวัดคาตัวแปร 
ซ่ึงเปนการแปลความหมายคาเฉล่ียของแบบสอบถาม โดยใชหลักทางคณิตศาสตร 0.51 ขึ้นไปปด
เปนเลขจํานวนเต็ม เกณฑท่ีใชเปนดังนี ้

คาคะแนนเฉล่ียระหวาง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด 
คาคะแนนเฉล่ียระหวาง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับมาก 
คาคะแนนเฉล่ียระหวาง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับปานกลาง 
คาคะแนนเฉล่ียระหวาง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับนอย 
คาคะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเห็นดวยในระดับนอยท่ีสุด1  
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ลักษณะเปนคําถามปลายเปด 

 
 
 
 

                                         
1รศ. ดร. สมชัย วงษนายะ และรศ. ดร. ทวนทอง เชาวกีรติพงศ, เอกสารประกอบการสอน

วิชาการวิจัย, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 2551), หนา 229. 
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3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอน ดังนี ้
 1) ศึกษาจากตํารา เอกสารและงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความคิดเห็นของนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
 2) กําหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย นํามาใชเปนขอมูลใน
การสรางแบบสอบถาม ท้ังชนิดปลายปดและปลายเปด 
 3) นํารางแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวใหอาจารยท่ีปรึกษาทําการตรวจ วิจารณ 
แกไข เสนอแนะ ปรับปรุง เพ่ือความเหมาะสมและความถูกตองของแบบสอบถาม 
 4) นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงตามขอ 3 เสนอตอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตอง ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความครอบคลุมของเนื้อหา หาคา IOC 
 จากนั้นนํารางแบบสอบถามท่ีผานการตรวจแกของเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขตามท่ี
ผูเช่ียวชาญไดเสนอแนะ  
 5) นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง แตมีคุณลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ จํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ตอบแบบสอบถาม ไปหาคาความเช่ือม่ันของเครื่องมือโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา ของครอนบาค 
(Cronbach) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ไดคาความเช่ือม่ันของเครื่องมือท้ังฉบับเทากับ 0.95 
 6) นําแบบสอบถามมาปรับปรุง แลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
พิจารณาจัดพิมพและนําไปใชเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1) นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลัย 
ถึงโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการทําวิจัย 
 2) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปแจกเองโดยตรง โดยนําแบบสอบถามไปแจกใหกลุม
ตัวอยาง โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 136 ฉบับ และไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 136 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100 
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 วิธีแจกแบบสอบถาม 
 ในการแจกแบบสอบถามผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
 1. หลังจากท่ีขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลการทําวิจัย 
 2. นําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจยั
ไปเสนอผูอํานวยการโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 3. ประสานงานกับครูผูสอนและครูประจําช้ันของนักเรียนปท่ี 4-6 เพ่ือขออนุญาตเก็บ
รวบรวมขอมูล 
 4. จัดเตรียมนักเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมาย โดยจัดใหนักเรียนนั่งตามเลขท่ี แลวลงมือแจก
แบบสอบถามโดยแจกแบบสอบถามใหเฉพาะนักเรียนท่ีมีเลขท่ีเปนคี่ คือ เลขท่ี 1, 3, 5, 7, ไปเรื่อย ๆ 
จนครบตามกลุมตัวอยางท่ีตั้งไวในตารางท่ี 3.1 ซ่ึงนักเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมายไดผานการเรียนโดย
บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาแลว 
 5. การแจกแบบสอบถามผูทําวิจัยไดนําแบบสอบถามไปแจกเองโดยตรง โดยนําแบบสอบถาม
ไปแจกใหกลุมตัวอยาง โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 136 ฉบับ และไดรับแบบสอบถามคืนมา
จํานวน 136 ฉบับ คิดเปน รอยละ 100 ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอมูลนี้ไดกระทําในเดือน สิงหาคม             
ปการศึกษา 2555 
 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงแยก
วิเคราะหตามลําดับ ดังนี ้
 1) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
คาความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 
 2) วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยการหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3) ทดสอบสมมตติฐาน โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นของนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กับขอมูลท่ัวไปดานเพศ เกรดเฉล่ียใช      
การทดสอบคาที (t-test) สวนดานอายุใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
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ANOVA or F - test) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 
 4) วิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบคําบรรยาย 
 
3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติท่ีใชในการทําวิจัย 2 ประเภท ไดแก 
 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) 
คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2) สถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
จะทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) 



 
 

 
 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัย 
(Research Objectives) ไว 3 ประการ คือ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานครเขต 1  
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมี เพศ อายุ ช้ันเรียน เกรดเฉล่ีย และอาชีพของผูปกครอง ตางกัน 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  
 ในการวิจัยครั้งนี้ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนปท่ี 4-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2555 จํานวน 9 หองเรียน ซ่ึงทุกหองจะมีวิชาเลือกเสรี และมีวิชาเพ่ิมเติมในกลุมสาระภาษาตางประเทศ 
คือ ภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 รวมมีนักเรียน จํานวน 210 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 136 คน 
โดยใชตารางของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงายโดยใชวิธีการ 
จับฉลาก เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยวิจัยไดแกแบบสอบถามจากนั้นนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมา
ดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือคํานวณหา
คาสถิติ สําหรับตอบวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยใหครบถวนตามท่ีตั้งไว มีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 4.2 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
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4.1 สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายขอมูลจึงกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการเสนอ 
ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

X  แทน คาเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 t แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคญัจากการแจกแจงแบบ  

 t (t - distribution) 
F           แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคญัจากการแจกแจงแบบ  

 F (F - distribution) 
df แทน ช้ันแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 
MS แทน  คาเฉล่ียผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
Sig. แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
* แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  
เพศ อายุ ช้ันเรียน เกรดเฉล่ีย และอาชีพของผูปกครอง การวิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 
(percentage) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่ 2 วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ใชการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใชการทดสอบคาที(t-test) การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 
 ตอนที่ 4 วิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมี
ตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ใชการวิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) แลวเรียงลําดับความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยเรื่องนี้กลุมตัวอยางท่ีศึกษาไดแกนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนไชยฉมิพลี
วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ภาคเรียนท่ี 1 ประจําป
การศึกษา 2555 ซ่ึงมีคุณลักษณะขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ช้ันเรียน เกรดเฉล่ีย 
และอาชีพของผูปกครอง ใชการวิเคราะหโดยการแจกแจงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 4.1   แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกบัปจจัย

สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย อาชีพ
ของผูปกครอง 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ   
ชาย 
หญิง 

64 
72 

47.1 
52.9 

อาย ุ   
14-15 ป 
16-17 ป 

17 ปขึ้นไป 

24 
78 
34 

17.6 
57.4 
25 

ระดับชั้น   
ม.4 
ม.5 
ม.6 

55 
34 
47 

40.4 
25 

34.6 
เกรดเฉลี่ย   
1.00-2.00 
3.00-4.00 

85 
51 

62.5 
37.5 

อาชีพของผูปกครอง   
ขาราชการ 
เกษตรกร 

7 
4 

5.1 
2.9 
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รับจาง 
พนักงานบริษัท 

นักธุรกจิ 
และอ่ืน ๆ 

87 
14 
8 
16 

64 
10.3 
5.9 
11.8 

รวม 136 100 
     

    จากตารางท่ี 4.1 พบวา นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 72 คน 
คิดเปนรอยละ 52.9 และเพศชาย จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 47.1 ดานอายุสวนมากมีอาย ุ16-17 ป 
จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 57.4 รองลงมามีอายุตั้งแต 17 ปขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 
25และนอยท่ีสุดมีอายุตั้งแต 14-15 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 17.6 ดานระดับช้ันสวนมากอยู
ในมัธยมปท่ี4 จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 40.4 รองลงมาอยูในระดับช้ันมัธยมปท่ี 6 จํานวน 47 
คน คิดเปนรอยละ 34.6 และนอยท่ีสุดอยูในระดับช้ันมัธยมปท่ี 5 จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 25 
ดานเกรดเฉล่ียสวนมากมีอยูระหวาง 1.00-2.00 จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 62.5 และนอยท่ีสุด    
มีเกรดเฉล่ียอยูระหวาง 3.00-4.00 จํานวน 51 คน คิดเปน 37.5 ดานผูปกครองสวนมากมีอาชีพรบัจาง 
จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 64 รองลงมาผูปกครองมีอาชีพทัวไป (และอ่ืน ๆ) จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 11.8 และนอยท่ีสุด ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร จํานวน 4 คน คิดเปน 2.9 
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ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียน        
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 

การศึกษาวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน    
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ใชการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปนี ้
  
ตารางที่ 4.2   แสดงการสรุปคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน คือ ดานครูผูสอน ดานนักเรียน ดานหลักสูตรและแบบเรียน
ดานการวัดผลและประเมินผล ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ดานที ่ ความคิดเหน็ของนกัเรียนในดานตาง ๆ   S.D. แปลผล 
1 ดานครูผูสอน 4.10 0.41 มาก 
2 ดานนกัเรียน  3.47 0.57 ปานกลาง 
3 ดานหลักสูตรและแบบเรียน   3.79 0.51 มาก 
4 ดานการวัดผลและประเมินผล    3.74 0.55 มาก 
5 
 

ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 
3.68 

 
0.60 

 
มาก 

รวม 3.75 0.41 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวทิยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (=3.75) เม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงตามลําดับตามคาเฉล่ีย
จากสูงท่ีสุดไปต่ําท่ีสุด พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ “ดานครูผูสอน” (= 4.10) รองลงมา คือ 
“ดานหลักสูตรและแบบเรียน” (= 3.79) ดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ “ดานนักเรียน” (=  3.47) 
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ตารางที่ 4.3 แสดงการสรุปคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอน   

 

ขอที ่ ดานครูผูสอน   S.D. แปลผล 
1 ครูมีความรูความสามารถในการสอน 4.35 0.56 มาก 
2 ครูมีทักษะในการสอนโดยการใชหองปฏิบัติการทางภาษา 4.01 0.60 มาก 
3 ครูมีความถนัดในการสอนและการนําส่ือเทคโนโลยีมาใชใน

การสอน 
 

4.26 
 

0.55 
 

มาก 
4 
 

ครู มี เท คนิคแ ละคว ามรู ใ นการผ ลิต ส่ือ การสอนวิช า
ภาษาอังกฤษ 4.26 0.58  

มาก 
5 
 

มีการเปดโอกาสใหนักเรียนไดปรึกษาปญหาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษกับครู 4.18 0.65 

 
มาก 

6 ครูมีจํานวนเพียงพอกับความตองการของนักเรียน 3.54 0.86 มาก 
รวม 4.10 0.41 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา      
มากท่ีสุด คือ ขอ 1 ท่ีวา “ครูมีความรูความสามารถในการสอน” ( = 4.35) รองลงมา คือ ขอ 3 และ      
ขอ 4 ท่ีวา “ครูมีความถนัดในการสอนและการนําส่ือเทคโนโลยีมาใชในการสอน” (  = 4.26)       
ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก และนอยท่ีสุด คือ ขอ 6 ท่ีวา “ครูมีจํานวนเพียงพอกับความตองการ
ของนักเรียน” ( = 3.54) ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.4   แสดงการสรุปคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานนักเรียน 

 

ขอที ่ ดานนกัเรียน   S.D. แปลผล 
1. นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  3.18 0.71 ปานกลาง 
2. นักเรียนมีความเขาใจเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษท่ีครู

อธิบายหรือสอนในแตละครั้ง 
 

3.48 
 

0.69 
 

ปานกลาง 
3. ภาษาอังกฤษท่ีครนูํามาสอนในแตละครั้งมีความ

เหมาะสมกับระดับความรูของนกัเรียน 
 

4.00 
 

0.67 
 

มาก 
4. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3.66 0.80 มาก 

5. นักเรียนมีโอกาสในการใชภาษาอังกฤษนอก
หองเรียน 

 
3.29 

 
0.99 

 
ปานกลาง 

6 นักเรียนมีทักษะในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3.20 0.79 ปานกลาง 
รวม 3.47 0.57 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานนักเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( =3.47) เม่ือพิจารณาเปน     
รายขอ พบวา มากท่ีสุด คือ ขอ 3 ท่ีวา “ภาษาอังกฤษท่ีครูนํามาสอนในแตละครั้งมีความเหมาะสม
กับระดับความรูของนักเรียน” ( = 4.00) ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอ 4 ท่ีวา 
“นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ” ( = 3.66) ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก 
และนอยท่ีสุด คือ ขอ 1 ท่ีวา “นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ” ( = 3.18) ซ่ึงมีคา
แปลผลอยูในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.5   แสดงการสรุปคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตรและแบบเรียน 

 

ขอที ่ ดานหลักสูตรและแบบเรียน   S.D. แปลผล 
1. หลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีความ

สอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของ
นักเรียน 

 
 

3.80 

 
 

0.66 

 
 

มาก 
2. หลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีเนื้อหา

สาระครอบคลุม 
 

3.93 
 

0.67 
 

มาก 
3. หลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษไมยาก

เกินไปสําหรับนักเรียน 3.75 0.75 
 

มาก 
4. หลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษเหมาะสม

กับทองถ่ินและสภาพสังคม 
 

3.79 
 

0.74 
 

มาก 
5.  หลักสูตรและแบบเรียนมีมากพอทําใหมีโอกาสใน

การเลือกใชหนังสือและแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 

3.78 
 

0.68 
 

มาก 
6 มีความเขาใจในวตัถุประสงคของหลักสูตรและ

แบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 

3.67 
 

0.72 
 

มาก 
รวม 3.79 0.51 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ดานหลักสูตรและแบบเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก ( =3.79) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มากท่ีสุด 
คือ ขอ 2 ท่ีวา “หลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีเนื้อหาสาระครอบคลุม” ( = 3.93) ซ่ึงมี
คาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอ 1 ท่ีวา “หลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีความ
สอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของนักเรียน” ( = 3.80) ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมากและ
นอยท่ีสุด คือ ขอ 6 ท่ีวา “มีความเขาใจในวัตถุประสงคของหลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ” 
( = 3.67) ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.6   แสดงการสรุปคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการวัดและประเมินผล 

ขอที ่ ดานการวัดและประเมินผล   S.D. แปลผล 
1. สามารถใชวิ ธีการวัดผลและประเมินผลอย าง

หลากหลายวิธีในการสอนแตละครั้ง 
 

3.71 
 

0.69 
 

มาก 
2. 
 

การวัดผลและประเมินผลครอบคลุมในการวัดความรู
ความสามารถของนักเรียน 

 
3.72 

 
0.66 

 
มาก 

3. 
 

สามารถวัดผลและประเมินผลกับนักเรียนทุกคน 
เพราะนักเรียนมีจํานวนท่ีเหมาะสม 3.69 0.78 

 
มาก 

4. การวัดและประเมินผลมีการพัฒนารูปแบบใหม ๆ 3.71 0.80  
5. มีความรูและวิธีการเลือกใชเครื่องมือในการวัดและ

ประเมินผล 
 

3.73 
 

0.75 
 

มาก 
6 มีการวางแผนในการสรางคําถาม การวางแผนการ

สอบวัดและประเมินผล 
 

3.75 
 

0.75 
 

มาก 
7 มีการนําผลการประเมินผลมาปรับปรงุในการจดัการ

เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
 

3.84 
 

0.72 
 

มาก 
รวม 3.74 0.55 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ดานการวัดและประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.74) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
มากท่ีสุด คือ ขอ 7 ท่ีวา “มีการนําผลการประเมินผลมาปรับปรุงในการจัด การเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ” ( = 3.84) ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอ 6 ท่ีวา “มีการวางแผนใน
การสรางคําถาม การวางแผนการสอบวัดและประเมินผล” ( = 3.75) ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก
และนอยท่ีสุด คือ ขอ 3 ท่ีวา “สามารถวัดผลและประเมินผลกับนักเรียนทุกคน เพราะนักเรียนมี
จํานวนท่ีเหมาะสม” ( = 3.69) ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก 

 



 119 

ตารางที่ 4.7   แสดงการสรุปคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ขอที ่ ดานปจจัยสนบัสนนุการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   S.D. แปลผล 
1. งบประมาณในการสนับสนุนใหครูจดักจิกรรมเสริม

หลักสูตรมีอยางเพียงพอ 
 
 

3.42 

 
 

0.92 

 

ปานกลาง 
2. 
 

นักเรียนเอาใจใสและมีความสนใจในการเขารวมการ
จัดกจิกรรมทุกครั้ง  

3.68 
 

0.78 
 

มาก 
3. 
 

จํานวนเวลาในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสม 

 
3.74 

 
0.82 

 
มาก 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการผลิตส่ือใหมๆ
อยูตลอดเวลา 

 
3.76 

 
0.79 

 
มาก 

5. มีแหลงขอมูลทางภาษาใหคนควาเพ่ิมเติม 3.77 0.75 มาก 
รวม 3.68 0.60 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก ( =3.68) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มากท่ีสุด คือ ขอ 5 ท่ีวา “มีแหลงขอมูลทางภาษาใหคนควาเพ่ิมเติม” ( = 3.77) 
ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอ 4 ท่ีวา “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการ
ผลิตส่ือใหมๆอยูตลอดเวลา” ( =  3.76) ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมากและนอยท่ีสุด คือ ขอ 1 ท่ีวา 
“งบประมาณในการสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีอยางเพียงพอ” ( = 3.42) ซ่ึงมีคา
แปลผลอยูในระดับปานกลาง 
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ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไววา นักเรียนท่ีมี เพศ อายุ ระดับช้ัน เกรดเฉล่ีย และอาชีพ

ของผูปกครองตางกัน มีความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร    
เขต 1 ดานครูผูสอน ดานนักเรียน ดานหลักสูตรและแบบเรียน ดานการวัดผลและประเมินผล ดานปจจัย
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกตางกัน ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏดังตารางตอไปนี ้

 
ตารางที่ 4.8   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่  4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไ ช ย ฉิ ม พ ลี วิ ท ย า ค ม   สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 64 3.73 0.40 มาก 
หญิง 72 3.78 0.43 มาก 

รวม 136 3.75 0.41 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
โดยรวมท้ัง 5 ดาน จําแนกตามเพศอยูในระดับมาก และเม่ือแยกตามเพศพบวา เพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย   
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ตารางที่ 4.9   แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียน 
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 64 3.73 0.40 -0.723 0.47 
หญิง 72 3.78 0.43   

 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
โดยรวมท้ัง 5 ดานจําแนกตามเพศไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่ 4.10  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา กรุงเทพมหานคร
เขต 1 ดานครูผูสอน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 64 4.06 0.40 มาก 
หญิง 72 4.13 0.42 มาก 

รวม 136 4.10 0.41 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรยีนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ดานครูผูสอน จําแนกตามเพศอยูในระดับมาก และเม่ือแยกตามเพศ พบวา เพศหญิงมากกวาเพศชาย 
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ตารางที่ 4.11   แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัด 
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอน จําแนกตามเพศ

 

เพศ n   S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 64 4.06 0.40 -1.001 0.31 
หญิง 72 4.13 0.42   

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  
ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน ดานครูผูสอนไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่ 4.12   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
เขต 1 ดานนักเรียน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 64 3.47 0.59 ปานกลาง 
หญิง 72 3.47 0.56 ปานกลาง 

รวม 136 3.47 0.57 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ดานนักเรียน จําแนกตามเพศอยูในระดับปานกลาง และเม่ือแยกตามเพศพบวา เพศหญิงมากกวา 
เพศชาย 
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ตารางที่ 4.13  แสดงการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  4-6 ที่มีตอ
การจัดการเ รียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเ รียนไชยฉิมพลี วิทยาคม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1ดาน
นักเรียน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 64 3.47 0.59 0.038 0.97 
หญิง 72 3.47 0.56   

 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  
ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน ดานนักเรียนไมแตกตางกัน  

 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 64 3.78 0.50 มาก 
หญิง 72 3.79 0.53 มาก 

รวม 136 3.79 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
ดานหลักสูตรและแบบเรียน จําแนกตามเพศอยูในระดับมาก และเม่ือแยกตามเพศพบวา เพศหญิง
มากกวาเพศชาย  

 
 
 
 

ตารางที่ 4.14   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไช ย ฉิ ม พ ลี วิ ท ย า ค ม   สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตรและแบบเรียน จําแนกตามเพศ 
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ตารางที่ 4.15   แสดงการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  4-6 ที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตรและแบบเรียน 
จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 64 3.78 0.50 -0.116 0.90 
หญิง 72 3.79 0.53   

 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  
ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตรและ
แบบเรียน ไมแตกตางกัน  
 
ตารางที่ 4.16   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่  4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
เขต 1 ดานการวัดผลและประเมินผล จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 64 3.71 0.51 มาก 
หญิง 72 3.76 0.59 มาก 

รวม 136 3.74 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ดานการวัดผลและประเมินผล จําแนกตามเพศอยูในระดับมาก และเม่ือแยกตามเพศพบวา เพศหญิง
มากกวาเพศชาย 
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ตารางที ่4.17   แสดงการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  4-6 ที่มีตอ
การจัดการเ รียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเ รียนไชยฉิมพลี วิทยาคม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการ
วัดผลและประเมินผล จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 64 3.71 0.51 - 0.612 0.54 
หญิง 72 3.76 0.59   

 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1           
ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดผลและ
ประเมินผล ไมแตกตางกัน  
 
ตารางที่ 4.18  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
เขต 1 ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 64 3.61 0.63 มาก 
หญิง 72 3.73 0.56 มาก 

รวม 136 3.68 0.60 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามเพศอยูในระดับมาก และเม่ือแยก
ตามเพศพบวา เพศหญิงมากกวาเพศชาย 
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ตารางที่ 4.19   แสดงการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  4-6 ที่มีตอ
การจัดการเ รียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเ รียนไชยฉิมพลี วิทยาคม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัย
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 64 3.61 0.63 -1.202 0.23 
หญิง 72 3.73 0.56   

 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  
ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน ดานปจจัยสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมแตกตางกัน  

 
ตารางที่ 4.20   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน จําแนกตามอายุ 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 
14-15 ป  24 3.78 0.40 มาก 
16-17 ป  78 3.77 0.44 มาก 
17 ปขึ้นไป  34 3.70 0.38 มาก 

รวม 136 3.75 0.41 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
โดยรวมท้ัง 5 ดาน จําแนกตามอายุอยูในระดับมาก และเม่ือจําแนกตามอายุ พบวา มากท่ีสุดมีอายุ 
14-15 ป ( X =3.78) รองลงมามีอายุ 16-17 ป ( X =3.77) และนอยท่ีสุดมีอายุ 17 ปขึ้นไป ( X =3. 70) 
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ตารางที่ 4.21   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวม 
ทั้ง 5 ดาน จําแนกตามอายุ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม .112 2 0.056 0.316 0.73 
ภายในกลุม 23.642 133 0.178   

รวม 23.754 135    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีอายุตางกัน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ    
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยรวมท้ัง 5 ดาน ไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่ 4.22   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ดานครูผูสอน จําแนกตามอายุ 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 
14-15 ป  24 4.11 0.39 มาก 
16-17 ป  78 4.12 0.43 มาก 
17 ปขึ้นไป  34 4.04 0.39 มาก 

รวม 136 4.10 0.41 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ดานครูผูสอน จําแนกตามอายุอยูในระดับมาก และเม่ือจําแนกตามอายุ พบวา มากท่ีสุดมีอายุ 16-17 ป 
( X =4.12) รองลงมามีอายุ 14-15 ป ( X =4.11) และนอยท่ีสุดมีอายุ 17 ปขึ้นไป ( X =4.04) 



 128 

ตารางที่ 4.23   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 
4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดาน
ครูผูสอน จําแนกตามอายุ  

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม .173 2 0.087 0.493 0.61 
ภายในกลุม 23.342 133 0.176   

รวม 23.516 135    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีอายุตางกัน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ     
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานครูผูสอน ไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.24   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ดานนักเรียน จําแนกตามอายุ 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 
14-15 ป  24 3.51 0.53 มาก 
16-17 ป  78 3.44 0.62 ปานกลาง 
17 ปขึ้นไป  34 3.50 0.49 ปานกลาง 

รวม 136 3.47 0.57 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ดานนักเรียน จําแนกตามอายุอยูในระดับปานกลาง และเม่ือจําแนกตามอายุ พบวา มากท่ีสุดมีอายุ 
14-15 ป รองลงมามีอายุ 17 ปขึ้นไป และนอยท่ีสุดมีอายุ 16-17 ป  
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ตารางที่ 4.25   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 
4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดาน
นักเรียน จําแนกตามอายุ  

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม .157 2 0.078 0.234 0.79 
ภายในกลุม 44.576 133 0.335   

รวม 44.733 135    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีอายุตางกัน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ    
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานนักเรียน ไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่ 4.26  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ดานหลักสูตรและแบบเรียน จําแนกตามอายุ 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 
14-15 ป  24 3.76 0.52 มาก 
16-17 ป  78 3.78 0.55 มาก 
17 ปขึ้นไป  34 3.82 0.43 มาก 

รวม 136 3.79 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.26 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ดานหลักสูตรและแบบเรียน จําแนกตามอายุอยูในระดับมากและเม่ือจําแนกตามอายุ พบวา มากท่ีสุดมี
อาย ุ17 ปขึ้นไป (X =3.82) รองลงมามีอายุ 16-17 ป (X =3.78) และนอยท่ีสุดมีอายุ 14-15 ป ( X =3.76) 
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ตารางที่ 4.27   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 
4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดาน
หลักสูตรและแบบเรียน จําแนกตามอายุ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม .058 2 0.029 0.105 0.90 
ภายในกลุม 36.370 133 0.273   

รวม 36.427 135    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีอายุตางกัน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอท่ีมีตอ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานหลักสูตรและแบบเรียน ไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่ 4.28  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ดานการวัดผลและประเมินผล จําแนกตามอายุ 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 
14-15 ป  24 3.79 0.53 มาก 
16-17 ป  78 3.76 0.59 มาก 
17 ปขึ้นไป  34 3.65 0.47 มาก 

รวม 136 3.74 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
เขต 1 ดานการวัดผลและประเมินผล จําแนกตามอายุอยูในระดับมาก และเม่ือจําแนกตามอายุ พบวา 
มากท่ีสุดมีอาย ุ14-15 ป ( X =3.79) รองลงมามีอายุ 16-17 ป ( X =3.76) และนอยท่ีสุดมีอายุ 17 ปขึ้นไป 
( X =3.65) 
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ตารางที่ 4.29   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาป
ที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการวัดผล
และประเมินผล จําแนกตามอายุ  

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม .373 2 0.187 0.602 0.54 
ภายในกลุม 41.254 133 0.310   

รวม 41.628 135    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.29 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีอายุตางกัน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ     
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานการวัดผลและประเมินผลไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่ 4.30  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามอาย ุ

อาย ุ n   S.D. แปลผล 
14-15 ป  24 3.72 0.59 มาก 
16-17 ป  78 3.73 0.58 มาก 
17 ปขึ้นไป  34 3.51 0.63 มาก 

รวม 136 3.68 0.60 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามอายุอยูในระดับมากและ
เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา มากท่ีสุดมีอายุ 16-17 ป ( X =3.73) รองลงมามีอายุ 14-15 ป ( X =3.72) 
และนอยท่ีสุดมีอายุ 17 ปขึ้นไป ( X =3.51) 



 132 

ตารางที่ 4.31   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาป
ที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดาน
ปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามอายุ  

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1.209 2 0.604 1.689 0.18 
ภายในกลุม 47.586 133 0.358   

รวม 48.795 135    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.31 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีอายุตางกัน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่ 4.32   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

ระดับชั้นเรียน n   S.D. ระดับ 
ม. 4 55 3.72 0.46 มาก 
ม. 5 34 3.86 0.36 มาก 
ม. 6 47 3.72 0.39 มาก 

รวม 136 3.75 0.41 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.32 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมท้ัง 5 ดาน จําแนกตามระดับช้ันเรียนอยูในระดับมากและเม่ือจําแนกตาม
ระดับช้ันเรียน พบวา มากท่ีสุด คือ มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 5 ( X =3.86) รองลงมา คือ มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4 
และ 6 เทากัน คือ ( = 3.72) 
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ตารางที่ 4.33   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่
มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมทัง้ 
5 ดาน จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวางกลุม .498 2 0.249 1.423 0.24 
ภายในกลุม 23.257 133 0.175   

รวม 23.754 135    
 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีระดับช้ันเรียนตางกัน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ี
มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยรวมท้ัง 5 ดาน ไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.34   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ดานครูผูสอน จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

ระดับชั้นเรียน n   S.D. ระดับ 
ม. 4 55 4.09 0.41 มาก 
ม. 5 34 4.19 0.44 มาก 
ม. 6 47 4.05 0.39 มาก 

รวม 136 4.10 0.41 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอน จําแนกตามระดับช้ันเรียน อยูในระดับมากและเม่ือจําแนก
ตามระดับช้ันเรียน พบวา มากท่ีสุดคือมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 5 ( X =4.19) รองลงมา คือ มัธยมศึกษาช้ัน
ปท่ี 4 ( X =4.09) และนอยท่ีสุด คือ มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 ( X =4.05) 
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ตารางที่ 4.35   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอน 
จําแนกตามระดับชั้นเรียน  

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม .392 2 0.196 1.126 0.32 
ภายในกลุม 23.124 133 0.174   

รวม 23.516 135    
 

จากตารางท่ี 4.35 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีระดับช้ันเรียนตางกัน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ี
มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานครูผูสอนไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่ 4.36   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ดานนักเรียน จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

ระดับชั้นเรียน n   S.D. ระดับ 
ม. 4 55 3.45 0.64 ปานกลาง 
ม. 5 34 3.50 0.56 ปานกลาง 
ม. 6 47 3.47 0.50 ปานกลาง 

รวม 136 3.47 0.57 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.36 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานนักเรียน จําแนกตามระดับช้ันเรียน อยูในระดับปานกลาง 
และเม่ือจําแนกตามระดับช้ันเรียน พบวา มากท่ีสุดคือมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 5 ( X =3.50) รองลงมา คือ 
มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 ( X =3.47) และนอยท่ีสุด คือ มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4 ( X =3.45) 
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ตารางที่ 4.37   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานนักเรียน
จําแนกตามระดับชั้นเรียน  

 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวางกลุม .056 2 0.028 0.084 0.92 
ภายในกลุม 44.677 133 0.336   

รวม 44.733 135    
 

จากตารางท่ี 4.37 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีระดับช้ันเรียนตางกัน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ี
มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานนักเรียน ไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.38   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ดานหลักสูตรและแบบเรียน จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

ระดับชั้นเรียน n   S.D. ระดับ 
ม. 4 55 3.69 0.57 มาก 
ม. 5 34 3.90 0.45 มาก 
ม. 6 47 3.82 0.48 มาก 

รวม 136 3.79 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.38 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตรและแบบเรียน จําแนกตามระดับช้ันเรียน อยูใน
ระดับมาก และเม่ือจําแนกตามระดับช้ันเรียน พบวา มากท่ีสุด คือ มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 5 ( X =3.90) 
รองลงมา คือ มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 ( X =3.82) และนอยท่ีสุด คือ มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4 ( X =3.69) 
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ตารางที่ 4.39   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตรและ
แบบเรียน จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวางกลุม .927 2 0.463 1.736 0.18 
ภายในกลุม 35.501 133 0.267   

รวม 36.427 135    
 

จากตารางท่ี 4.39 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีระดับช้ันเรียนตางกัน ความคิดเห็นของนักเรียน        
ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานหลักสูตรและแบบเรียน ไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.40   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ดานการวัดผลและประเมินผล จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

ระดับชั้นเรียน n   S.D. ระดับ 
ม.4 55 3.68 0.60 มาก 
ม.5 34 3.92 0.55 มาก 
ม.6 47 3.67 0.46 มาก 

รวม 136 3.74 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.40 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน  
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการวัดผลและประเมินผล จําแนกตามระดับช้ันเรียนอยูในระดับมาก 
และเม่ือจําแนกตามระดับช้ันเรียน พบวา มากท่ีสุด คือ มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 5 ( X =3.92) รองลงมา 
คือ มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4 ( X =3.68) และนอยท่ีสุด คือ มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 5 ( X =3.67) 
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ตารางที่ 4.41   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศกึษาปที ่4-6
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการวัดผล
และประเมินผล จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1.535 2 0.768 2.547 0.08 
ภายในกลุม 40.092 133 0.301   

รวม 41.628 135    
 

จากตารางท่ี 4.41 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีระดับช้ันเรียนตางกัน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ี
มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานการวัดผลและประเมินผลไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่ 4.42   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามระดบัชัน้เรียน

ระดับชั้นเรียน n   S.D. ระดับ 
ม. 4 55 3.67 0.58 มาก 
ม. 5 34 3.79 0.58 มาก 
ม. 6 47 3.60 0.62 มาก 

รวม 136 3.68 0.60 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.42 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามระดับช้ันเรียน 
อยูในระดับมาก และเม่ือจําแนกตามระดับช้ันเรียน พบวา มากท่ีสุด คือมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 5 
( X =3.79) รองลงมา คือ มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 4 ( X =3.67) และนอยท่ีสุด คือ มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 
( X =3.60) 
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ตารางที่ 4.43   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 
4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัย
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จําแนกตามระดับชั้นเรียน 

 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวางกลุม .731 2 0.366 1.012 0.36 
ภายในกลุม 48.064 133 0.361   

รวม 48.795 135    
 

จากตารางท่ี 4.43 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีระดับช้ันเรียนตางกัน ความคิดเห็นของนักเรียนท่ี
มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน       
การสอน ไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.44   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 

เกรดเฉลี่ย n   S.D. แปลผล 
ตั้งแต 1.00-2.00 85 3.76 0.43 มาก 
ตั้งแต 3.00-4.00 51 3.74 0.39 มาก 

รวม 136 3.75 0.41 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.44 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมท้ัง 5 ดาน จําแนกตามเกรดเฉล่ียอยูในระดับมาก และเม่ือแยกตาม
เกรดเฉล่ียพบวา มากท่ีสุด คือ เกรดเฉล่ียตั้งแต 1.00-2.00 
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ตารางที่ 4.45   แสดงการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  4-6 ที่มีตอ
การจัดการเ รียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเ รียนไชยฉิมพลี วิทยาคม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมทัง้
5 ดาน จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 

เกรดเฉลี่ย n   S.D. t Sig. (2-tailed) 
ตั้งแต 1.00-2.00 85 3.76 0.43 0.39 0. 69 
ตั้งแต 3.00-4.00 51 3.74 0.39   

 

จากตารางท่ี 4.45 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีเกรดเฉล่ียตางกัน ความคิดเห็นของนักเรยีนท่ีมีตอ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยรวมท้ัง 5 ดาน ไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.46  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไช ย ฉิ ม พ ลี วิ ท ย า ค ม   สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
กรุงเทพมหานคร เขต 1  ดานครูผูสอน จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 

เกรดเฉลี่ย n   S.D. แปลผล 
 1.00-2.00 85 4.11 0.41 มาก 
 3.00-4.00 51 4.08 0.42 มาก 

รวม 136 4.10 0.41 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.46 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1ดานครูผูสอนจําแนกตามเกรดเฉล่ียอยูในระดับมาก และเม่ือแยก
ตามเกรดเฉล่ีย พบวา มากท่ีสุด คือ เกรดเฉล่ียตั้งแต 1.00-2.00  
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ตารางที่ 4.47   แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  4-6 ที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอน
จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 

เกรดเฉลี่ย n   S.D. t Sig. (2-tailed) 
ตั้งแต 1.00-2.00 85 4.11 0.41 0.33 0.73 
ตั้งแต 3.00-4.00 51 4.08 0.42   

 

จากตารางท่ี 4.47 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีเกรดเฉล่ียตางกัน ความคิดเห็นของนักเรยีนท่ีมีตอ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานครูผูสอนไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.48   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
เขต 1 ดานนักเรียน จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 

เกรดเฉลี่ย n   S.D. แปลผล 
ตั้งแต 1.00-2.00 85 3.46 0.60 มาก 
ตั้งแต 3.00-4.00 51 3.48 0.53 มาก 

รวม 136 3.47 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.48 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานนักเรียนจําแนกตามเกรดเฉล่ียอยูในระดบัมาก และเม่ือแยกตาม
เกรดเฉล่ียพบวา มากท่ีสุด คือ เกรดเฉล่ีย ตั้งแต 3.00-4.00  
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ตารางที่ 4.49   แสดงการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  4-6 ที่มีตอ
การจัดการเ รียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเ รียนไชยฉิมพลี วิ ทยาคม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดาน
นักเรียน จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 

เกรดเฉลี่ย n   S.D. t Sig. (2-tailed) 
ตั้งแต 1.00-2.00 85 3.46 0.60  -0.224 0.82 
ตั้งแต 3.00-4.00 51 3.48 0.53   

 

จากตารางท่ี 4.49 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีเกรดเฉล่ียตางกัน ความคิดเห็นของนักเรยีนท่ีมีตอ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานนักเรียน ไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่ 4.50  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
เขต 1 ดานหลักสูตรและแบบเรียน  จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 

เกรดเฉลี่ย n   S.D. แปลผล 
ตั้งแต 1.00-2.00 85 3.83 0.51 มาก 
ตั้งแต 3.00-4.00 51 3.71 0.51 มาก 

รวม 136 3.79 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.50 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตรและแบบเรียน จําแนกตามเกรดเฉล่ียอยูในระดับมาก 
และเม่ือแยกตาม เกรดเฉล่ีย พบวา มากท่ีสุด คือ เกรดเฉล่ีย ตั้งแต 1.00-2.00  
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ตารางที่ 4.51   แสดงการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  4-6 ที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตรและ
แบบเรียน จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 

เกรดเฉลี่ย n   S.D. t Sig. (2-tailed) 
ตั้งแต 1.00-2.00 85 3.83 0.51 1.354 0.17 
ตั้งแต 3.00-4.00 51 3.71 0.51   

 

จากตารางท่ี 4.51 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีเกรดเฉล่ียตางกัน ความคิดเห็นของนักเรยีนท่ีมีตอ
ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานหลักสูตรและแบบเรียน ไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.52   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
เขต 1 ดานการวัดผลและประเมินผล จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 

เกรดเฉลี่ย n   S.D. แปลผล 
ตั้งแต 1.00-2.00 85 3.73 0.59 มาก 
ตั้งแต 3.00-4.00 51 3.75 0.49 มากท่ีสุด 

รวม 136 3.74 0.55 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 4.52 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการวัดผลและประเมินผล จําแนกตามเกรดเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด 
และเม่ือแยกตามเกรดเฉล่ียพบวา มากท่ีสุด คือ เกรดเฉล่ีย ตั้งแต 3.00-4.00  
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ตารางที่ 4.53 แสดงการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  4-6 ที่ มีตอ
การจัดการเ รียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเ รียนไชยฉิมพลี วิทยาคม  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการ
วัดผลและประเมินผล จําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 

เกรดเฉลี่ย n   S.D. t Sig. (2-tailed) 
ตั้งแต 1.00-2.00 85 3.73 0.59 -0.233 0.81 
ตั้งแต 3.00-4.00 51 3.75 0.49   

 

จากตารางท่ี 4.53 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีเกรดเฉล่ียตางกัน ความคิดเห็นของนักเรยีนท่ีมีตอ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานการวัดผลและประเมินผล ไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.54   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
เขต 1 ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 

เกรดเฉลี่ย n   S.D. แปลผล 
ตั้งแต 1.00-2.00 85 3.69 0.62 มาก 
ตั้งแต 3.00-4.00 51 3.65 0.56 มาก 

รวม 136 3.68 0.60 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.54 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามเกรด
เฉล่ียอยูในระดับมาก และเม่ือแยกตามเกรดเฉล่ียพบวามากท่ีสุด คือ เกรดเฉล่ีย ตั้งแต 1.00-2.00  
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ตารางที่ 4.55  แสดงการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  4-6 ที่มีตอ
การจัดการเ รียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเ รียนไชยฉิมพลี วิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัย
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจําแนกตามเกรดเฉลี่ย 

 

เกรดเฉลี่ย n   S.D. n Sig. (2-tailed) 
ตั้งแต 1.00-2.00 85 3.69 0.62 0.419 0.67 
ตั้งแต 3.00-4.00 51 3.65 0.56   

 

จากตารางท่ี 4.55 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีเกรดเฉล่ียตางกัน ความคิดเห็นของนักเรยีนท่ีมีตอ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.56  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน     
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 โดยรวมทั้ง 5 ดาน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

อาชีพของผูปกครอง n   S.D. แปลผล 
ขาราชการ 7 3.91 0.33 มาก 
เกษตรกร 4 3.33 0.28 ปานกลาง 
รับจาง 87 3.74 0.39 มาก 
พนักงานบริษัท 14 3.80 0.54 มาก 
นักธุรกจิ 
และอ่ืน ๆ 

8 
16 

4.15 
3.63 

.475 
0.32 

มาก 
มาก 

รวม 136 3.75 0.41 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.56 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน 
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมท้ัง 5 ดาน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง อยูในระดบัมาก 
พบวา มากท่ีสุด คือ อาชีพนักธุรกิจ รองลงมาคือ อาชีพขาราชการ และนอยท่ีสุดคือ อาชีพเกษตรกร 
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ตารางที่ 4.57   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่
มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมทัง้ 
5 ดาน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 2.434 5 0.487 2.968 0.01*  
ภายในกลุม 21.320 130 0.164   

รวม 23.754 135    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.57 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีเกรดเฉล่ียตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัด      
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยรวมท้ัง 5 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จึงทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé)           
ดังตารางท่ี 4.61 
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ตารางที่ 4.58 แสดงการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู  ความคิดเห็นของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
โดยรวมทั้ง 5 ดาน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé)

 

ขาร
าชก

าร 

เกษ
ตร

กร
 

รับ
จาง

 

พน
ักง

าน
บริ

ษัท
 

นัก
ธุร

กิจ
 

แล
ะอ

ื่นๆ
 อาชีพของผูปกครอง 

X  3.91 X 3.33 X  3.74 X  3.80 X  4.15 X  3.63 

ขาราชการ  X 3.91 - 0.58* 0.17 0.11 0.24 0.28 
เกษตรกร X 3.33  - 0.40 0.47* 0.82* 0.30 
รับจาง X 3.74   - 0.07 0.41* 0.10 
พนักงานบริษัท X 3.80    - 0.35 0.17 
นักธุรกจิ X 4.15     - 0.52* 
และอ่ืน ๆ X 3.63      - 

 

จากตารางท่ี 4.58 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมท้ัง 5 ดาน จําแนกตามอาชีพของผูปกครองมี
ผูปกครองท่ีมีอาชีพของตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยรวมท้ัง 5 ดาน ตางกัน ท่ีมีอาชีพขาราชการ พนักงานบริษัทและนักธุรกิจ แตกตางกันกับท่ีมี
อาชีพเกษตรกร,ท่ีมีอาชีพนักธุรกิจ แตกตางกันกับท่ีมีอาชีพรับจางและท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนนอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคูโดยผูปกครองท่ีมีอาชีพ
นักธุรกิจมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากกวาผูปกครองท่ีมีอาชีพ อ่ืน ๆ  
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ตารางที่ 4.59   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไ ช ย ฉิ ม พ ลี วิ ท ย า ค ม  สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง  

อาชีพของผูปกครอง n   S.D. แปลผล 
ขาราชการ 7 3.98 0.31 มาก 
เกษตรกร 4 3.75 0.16 มาก 
รับจาง 87 4.11 0.41 มาก 
พนักงานบริษัท 14 4.18 0.51 มาก 
นักธุรกจิ 
และอ่ืน ๆ 

8 
16 

4.25 
4.06 

0.45 
0.42 

มาก 
มาก 

รวม 136 4.10 0.41 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.59 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง อยูในระดับมาก พบวา มากท่ีสุด 
คือ อาชีพนักธุรกิจ รองลงมา คือ อาชีพพนักงานบริษัท และนอยท่ีสุด คือ อาชีพเกษตรกร 

 

ตารางที่ 4.60  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่
มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอน 
จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง  

 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวางกลุม .891 5 0.178 1.024 0.40 
ภายในกลุม 22.625 130 0.174   

รวม 23.516 135    
 

จากตารางท่ี 4.60 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน 
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.61  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
ดานนักเรียน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง  

อาชีพของผูปกครอง n   S.D. แปลผล 
ขาราชการ 7 3.83 .333 มาก 
เกษตรกร 4 3.13 .534 ปานกลาง 
รับจาง 87 3.43 .545 ปานกลาง 
พนักงานบริษัท 14 3.51 .632 มาก 
นักธุรกจิ 
และอ่ืน ๆ 

8 
16 

4.02 
3.29 

.620 

.595 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 136 3.47 .576 ปานกลาง 

     

    จากตารางท่ี 4.61 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน       
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานนักเรียน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง อยูในระดับปานกลาง 
และเม่ือจําแนกตามอาชีพของผูปกครอง พบวา มากท่ีสุด คือ นักธุรกิจ รองลงมา คือ ขาราชการและ
นอยท่ีสุด คือ เกษตรกร  
 
ตารางที่ 4.62 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่

มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานนักเรียน
จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง  

 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 4.493 5 0.899 2.903 0.01* 
ภายในกลุม 40.240 130 0.310   

รวม 44.733 135    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.62 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีอาชีพของผูปกครอง ตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัด การเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ ดานนักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะห
ความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.63 

 

ตารางที่ 4.63 แสดงการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู  ความคิดเห็นของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
เขต 1 ดานนักเรียน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

ขาร
าชก

าร 

เกษ
ตร

กร
 

รับ
จาง

 

พน
ักง

าน
บริ

ษัท
 

นัก
ธุร

กิจ
 

แล
ะอ

ื่น ๆ
 อาชีพของผูปกครอง 

X  3.83 X 3.13 X  3.43 X  3.51 X  4.02 X  3.29 

ขาราชการ  X 3.83 - 0.71* 0.40 0.32 0.19 0.54* 
เกษตรกร X 3.13  - 0.31 0.39 0.90* 0.17 
รับจาง X 3.43   - 0.08 0.59* 0.14 
พนักงานบริษัท X 3.51    - 0.51* 0.22 
นักธุรกจิ X 4.02     - 0.73* 
และอ่ืน ๆ X 3.29      - 

 

จากตารางท่ี 4.63 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีผูปกครองท่ีมีอาชีพของตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานนักเรียน แตกตางกัน ผูปกครองท่ีมีอาชีพขาราชการมี
ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แตกตางกันกับผูปกครองท่ีมีอาชีพ
เกษตรกรและผูปกครองท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ, ผูปกครองท่ีมีอาชีพนักธุรกิจมีความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แตกตางกันกับผูปกครองท่ีมีอาชีพเกษตรกร รับจาง พนักงานบริษทั 
และอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนนอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 
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ตารางที่ 4.64  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชย
ฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ดานหลักสูตรและแบบเรียน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง  

อาชีพของผูปกครอง n   S.D. แปลผล 
ขาราชการ 7 4.00 0.45 มาก 
เกษตรกร 4 3.46 0.67 ปานกลาง 
รับจาง 87 3.77 0.49 มาก 
พนักงานบริษัท 14 3.83 0.66 มาก 
นักธุรกจิ 
และอ่ืน ๆ 

8 
16 

4.13 
3.64 

0.48 
0.44 

มาก 
มาก 

รวม 136 3.79 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.64 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตรและแบบเรียน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 
อยูในระดับมาก และเม่ือจําแนกตามอาชีพของผูปกครอง พบวา มากท่ีสุด คือ นักธุรกิจ รองลงมา   
คือ ขาราชการ และนอยท่ีสุด คือ เกษตรกร  

 
ตารางที่ 4.65   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตร
และแบบเรียน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 2.076 5 0.415 1.571 0.17 
ภายในกลุม 34.351 130 0.264   

รวม 36.427 135    
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จากตารางท่ี 4.65 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน 
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานหลักสูตรและแบบเรียน ไมแตกตางกัน 

 
ตารางที่ 4.66  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
ดานการวัดผลและประเมินผล จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง  

อาชีพของผูปกครอง n   S.D. แปลผล 
ขาราชการ 7 3.92 0.38 มาก 
เกษตรกร 4 3.29 0.26 ปานกลาง 
รับจาง 87 3.72 0.55 มาก 
พนักงานบริษัท 14 3.86 0.66 มาก 
นักธุรกจิ 
และอ่ืน ๆ 

8 
16 

4.16 
3.55 

0.55 
0.43 

มาก 
มาก 

รวม 136 3.74 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.66 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน  
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการวัดผลและประเมินผล จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง อยูในระดับมาก 
และเม่ือจําแนกตามอาชีพของผูปกครอง พบวา มากท่ีสุด คือ นักธุรกิจ รองลงมา คือ ขาราชการและ
นอยท่ีสุด คือ เกษตรกร  

 
 
 
 
 
 
 
 



 152 

ตารางที่ 4.67   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่
มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการวัดผล
และประเมินผล จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 3.254 5 0.651 2.205 0.05 
ภายในกลุม 38.373 130 0.295   

รวม 41.628 135    
 

จากตารางท่ี 4.67 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน 
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานการวัดผลและประเมินผล ไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.68  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัย
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

อาชีพของผูปกครอง n   S.D. แปลผล 
ขาราชการ 7 3.83 0.57 มาก 
เกษตรกร 4 3.05 0.19 ปานกลาง 
รับจาง 87 3.66 0.56 มาก 
พนักงานบริษัท 14 3.64 0.67 มาก 
นักธุรกจิ 
และอ่ืน ๆ 

8 
16 

4.20 
3.63 

0.60 
0.65 

มาก 
มาก 

รวม 136 3.68 0.60 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.68 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนก
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ตามอาชีพของผูปกครองอยูในระดับมาก และเม่ือจําแนกตามอาชีพของผูปกครอง พบวา มากท่ีสุด
คือ นักธุรกิจ รองลงมา คือ ขาราชการ และนอยท่ีสุด คือ เกษตรกร 

 
ตารางที่ 4.69   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่

มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัย
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 4.014 5 0.803 2.330 0.04* 
ภายในกลุม 44.781 130 0.344   

รวม 48.795 135    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.69 พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียน  
การสอนวชิาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีมีอาชีพของผูปกครอง ตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีการของ
เชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 154 

ตารางที่ 4.70 แสดงการวิเคราะหความความแตกตางเปนรายคู  ความคิดเห็นของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
ดานนักเรียน จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

ขาร
าชก

าร 

เกษ
ตร

กร
 

รับ
จาง

 

พน
ักง

าน
บริ

ษัท
 

นัก
ธุร

กิจ
 

แล
ะอ

ื่น ๆ
 อาชีพของผูปกครอง 

X  3.83 X 3.05 X  3.66 X  3.64 X  4.20 X  3.63 

ขาราชการ  X 3.83 - 0.78* 0.17 0.19 0.37 0.20 
เกษตรกร X 3.05  - 0.61* 0.59 1.15* 0.58 
รับจาง X 3.66   - 0.01 0.54* 0.03 
พนักงานบริษัท X 3.64    - 0.56* 0.02 
นักธุรกจิ X 4.20     - 0.57* 
และอ่ืน ๆ X 3.63      - 

 

จากตารางท่ี 4.70 พบวา นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีผูปกครองท่ีมีอาชีพของตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แตกตางกัน ผูปกครองท่ีมีอาชีพขาเกษตรกรมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ แตกตางกันกับผูปกครองท่ีมีอาชีพขาราชการและผูปกครองท่ีมีอาชีพรับจาง, 
ผูปกครองท่ีมีอาชีพนักธุรกิจมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แตกตาง
กันกับผูปกครองท่ีมีอาชีพเกษตรกร รับจาง พนักงานบริษัท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สวนนอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 

    ผูวิจัยไดตั้งคําถามแบบปลายเปด (Open Ends Questionnaire) สําหรับใหผูตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 และใชการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) และนําเสนอในรูปแบบการบรรยาย ดังตอไปนี ้

ดานครูผูสอน พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานครูผูสอนคือ อาจารยมี
ไมเพียงพอ อยากใหสอนพิเศษ เพ่ือจะไดเขาใจมากกวานี้และเกง เนื่องจากประเทศจะเขาสูอาเซียน 
ป 2558 นี้ ซ่ึงภาษาถือวาเปนการสําคัญส่ิงหนึ่งเพ่ือจะไดรูทันเขาและเรียนสูง ๆ ขึ้นตอไปและ 
ครูผูสอนควรหาส่ือการเรียนใหมๆท่ีทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
และนอยท่ีสุดคือ ครูมีพ้ืนฐานความรูภาษาอังกฤษท่ีดี และใชส่ือการเรียนไดดีมาก อยากไดครูเขามา
สอนเพ่ิมอีก เพราะบุคลากรครูขาดมาก 

ดานนักเรียน พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานนักเรียนคือ นักเรียน
ควรสนใจและเอาใจใสในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะจะมีประโยชนตออนาคต 
นักเรียนไมคอยมีความรูดานภาษาตางประเทศเลยทําใหอาจจะคิดวายากเลยไมคอยสนใจ และนอยท่ีสุด 
คือ อยากใหนักเรียนตั้งใจและใสใจในเวลาท่ีครสูอนมากขึ้น และทํางานท่ีรับมอบหมายใหเสร็จทุกครั้ง 

ดานหลักสูตรและแบบเรียน พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1        
ดานหลักสูตรและแบบเรียนคือ จัดหลักสูตรและแบบเรียนใหดูนาสนุก เพ่ือนักเรียนจะไดมีความ
สนใจ นาจะจัดใหมีแผนการเรียนการสอน ท่ีแปลกใหม และมีเนื้อหาท่ีนาสนใจไมจําเปนตองเรียน
ในหนังสือเรียนอยางเดียว เพ่ือท่ีจะทําใหนักเรียนมีกําลังใจท่ีจะเรียนและอยากเรียนมากขึ้น             
ดานหลักสูตร คือ หลักสูตรท่ีเปนแบบการสนทนากับชาวตางชาติ ฝกพูดกับคนตางชาต ิ
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ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
ไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดาน
การวัดผลและประเมินผลคือ สามารถวัตผลประเมินผลของนักเรียนทุกคนเพราะนักเรียนสามารถ
ตอบไดไมมากก็นอย เรียนแลวรูเรื่องขึ้น ไมเขาใจถาม แลวทุกอยางจะงายเอง กลาท่ีจะพูด กลาท่ีจะทํา 
ครูผูสอนควรวัดและประเมินผลตามจุดประสงคตาง ๆ 

ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดานปจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือ อยากใหมีการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับคายภาษาอังกฤษโดยบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการส่ือสารและการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียน นักเรียนเอาใจใสและมีความสนใจในการรวมกิจกรรมมากเพราะชอบท่ี
ไดเรียนและสนุกสนาน กิจกรรมเกี่ยวกับภาษาตางประเทศเขามาบาง ทําใหไดรับความรูเพ่ิมขึน้ เชน 
เขาคายภาษาอังกฤษ  
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