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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

57254401 : การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคญั : ปัจจัย, การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ 

นางสาว นงนุช สีสันต์: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ   ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ : อาจารย์ ดร. ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของครู ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จ านวนรวม 302 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) แบ่งตามขนาดโรงเรียน โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan, (1970) 
ระยะเวลาการศึกษาวิจัย เริ่มด าเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ภาคบังคับ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อยู่ในระดับมาก 

2. ปัจจัยด้านความพร้อมของโรงเรียนในด้านการเตรียมการสอน ความพร้อมเชิงนโยบาย 
ความพร้อมด้านอาคารสถานที่  และความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียน 
การสอนภาษาอั งกฤษ เพื่ อการสื่ อสารของครู โรงเรียนมั ธยมศึกษาภาคบั งคับทุก โรงเรียน  ในสั งกั ด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
ของครู ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อยู่ในระดับมาก 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

57254401 : Major (ENGLISH LANGUAGE TEACHING) 
Keyword : Factors, Communicative Language Teaching, OBEC Secondary School teachers 

MISS NONGNUJ SEESUNT :  A STUDY OF FACTORS AFFECTING FOR 
COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING OF OBEC SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN 
PRACHUAP KHIRIKHAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 THESIS 
ADVISOR :  PATTEERA THIENPERMPOOL, Ph.D. 

The purposes of this research were to 1)  study of factors affecting for 
communicative language teaching of OBEC Secondary School teachers in Prachuap Kririkhan 
Primary Educational Service Area Office 2; 2) study the factors related to communicative language 
teaching for OBEC Secondary School teachers in Prachuap Khirikhan Primary Educational Service 
Area Office 2 and 3) study the students’ satisfaction in communicative language teaching of OBEC 
Secondary School teachers in Prachuap Kririkhan Primary Educational Service Area Office 2. 
The sample consisted of 302 Primary and Secondary students, Ratchaburi Primary Educational 
Service Area Office 2. They were selected by multi-stage sampling. The instruments used in the 
study were the questionnaires. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation 
(S.D.) and Pearson's correlation coefficient. 

The results of the study indicated that: 

1.  The factors affecting for communicative language teaching of OBEC Secondary 
School teachers in Prachuap Kririkhan Primary Educational Service Area Office 2 was at high level. 

2. There was a significantly relationship between the factors of schools' readiness to 
prepare for teaching, school policies, school buildings and materials and technology and 
communicative language teaching for OBEC Secondary School teachers in Prachuap Khirikhan 
Primary Educational Service Area Office 2.    

3.  The students’  satisfaction in communicative language teaching of OBEC 
Secondary School teachers in Prachuap Kririkhan Primary Educational Service Area Office 2 was at 
high level. 
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บทที่ 1  

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ในสังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมโลกไร้พรมแดน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีการใช้กัน

อย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่ง ด้วยอิทธิพลของความก้าวไกลด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด าเนินไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ภาษาอังกฤษ  

ซึ่งเป็นภาษากลางของโลกทวีความส าคัญ กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ 

จึงมีส่วนส าคัญและจ าเป็นอย่างมากที่จะเสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่ 2 ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้และพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลก อันจะน าไปสู่ 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันทาง เศรษฐกิจ สังคม 

เทคโนโลยีสูงมาก การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนในชาติจึงถือเป็นประตูสู่การเรียนรู้และการแข่งขัน

ระดับโลก รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้การเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้คนในชาติมีสมรรถนะและทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้จริง เพ่ือน าไปสู่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาภาษาอังกฤษ คือยุทธศาสตร์ที่สอง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีพันธกิจ พัฒนา

ทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย สู่การแข่งขันกับประชาคมโลกและยุทธศาสตร์ที่สาม  

คือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งมีพันธกิจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ

เท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง ซึ่งทั้งสามยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา

ชาติ และเมื่อศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) พบว่า 

มีจุดเน้นและประเด็นพัฒนายี่สิบด้านด้วยกัน ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ทั้งหกของยุทธศาสตร์ ชาติ  

20 ปี โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ คือการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและเสริมสร้าง

ศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย คือการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน โดยเฉพาะ  

อย่างยิ่งทักษะที่สอดคล้องและจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
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2559) จากการ SWOT เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร และจากผลการประเมิน

ตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ พ.ศ. 2549 – 2553 พบว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีปัญหาอยู่มาก ในด้านคุณภาพ

ผู้เรียนซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 

(กระทรวงศึกษาธิการ , 2552) ทั ้งนี ้อาจเนื ่องจากด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและ 

หรือการขาดแคลนครูภาษาอังกฤษ ปัญหายังสืบเนื่องมาถึงยุคปัจจุบันซึ่งอยู่ในช่วงของการปฏิรูป

การศึกษารอบสอง พุทธศักราช 2552 – 2561 จากความจ าเป็นดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ  

ได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย 1) การใช้กรอบอ้างอิง

ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference 

for Language : CEFR)  2) การปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติ

ขอ งการ เรี ยน รู้ ภ าษ าโดย เน้ น การสื่ อ ส าร  (Communicative Language Teaching : CLT)   

3) การส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาต รฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก  

4) การส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การยกระดับความสามารถของครูในการ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตาม

กรอบความคิดหลัก CEFR และ5) การส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา จึงเป็นที่มาของนโยบายการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร  

ของผู้เรียน รวมทั้งครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) จากผลการ

ประเมินติดตามงานนโยบายที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายคุณภาพการศึกษา  

ที่ส าคัญ 11 ข้อ เพ่ือให้เกิดการพัฒนารอบด้านตามภารกิจ สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ ดังนี้ 1) การท าให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ภายใน 5 ปี 2) ปรับระบบ

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน หรือโอเน็ต ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพ  

การจัดการศึกษาภายในปี 2560 3) ท าให้เด็กเรียนท่องจ าให้น้อยลง ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น ครบทุกโรงเรียนภายใน 2 ปี 4) จะท าให้มี

การเรียนการสอนสะเต็มศึกษาครบทุกโรงเรียนภายใน 5 ปี 5) ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียน

สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ภายใน 3 ปี 6) ท าให้ครูครบตามเกณฑ์

ภายใน 1 ปี พร้อมท าให้ครูประจ าชั้นทุกห้องเรียนภายใน 2 ปี และท าให้ครูตรงสาขาภายใน 5-10 ปี 

7) การผลิตก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 8) ให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียนและได้เข้าถึง

การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 9) ผลิตคนดีสู่สังคม 10) ซ่อมบ้านพักครูให้เสร็จสิ้นภายใน  
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ปี พ.ศ. 2560 และ 11) แก้ปัญหาความทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีสาระในส่วนของการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ อยู่ในนโยบายข้อ 5 ที่ก าหนดว่า ภายใน 3 ปี ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ พร้อมมีการสนับสนุนนโยบายด้วยการ  

สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้คนในชาติด้วยการจัดท าแอพพลิเคชั่ นต่าง ๆ เช่น Echo 

Hibrid , Echo English รวมทั้งการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษที่มีความรู้ความสามารถระดับ B 2 

ขึ้นไป ให้ผ่านกระบวนการ Boot Camp  ตลอดจนการปรับเพ่ิมชั่วโมงเรียน เน้นการเรียนการสอน

เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

พร้อมทั้งก าหนดจุดเน้นที่เกี่ยวข้องในการยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 

ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 กระทรวงศึกษาธิการ (2559) และส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษษขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 ในการประเมิน

ทุกหน่วยงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 คือหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยก าหนดให้ผู้เรียนร้อย

ละ 100 ต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน, 2560) เพ่ิมเติมจากการประเมินค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

หลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3   

  เมื่อพิจารณาในด้านความส าคัญของภาษาอังกฤษกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ที่ก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาเซียน ตามปฏิญญาในมาตรา 34 (สมชาติ เจศรีชัย, 2559)  

ยิ่งได้รับการตอกย้ าถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษของคนในชาติในการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ

อาเซียนจะต้องตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาตนเองสู่การมีชีวิตที่ดีกว่า ส่งผลถึงการพัฒนา

ชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลได้ก าหนดให้เด็กไทยทุกคนต้องเรียน

ภาษาอังกฤษเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตลอดหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยคาดหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ใช้ในการเสาะหาความรู้ 

ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์และวัฒนธรรม

ของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

  จากนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับคนในชาติเพ่ือรองรับ Thailand 4.0 
เป็นเหตุผลส าคัญท าให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  
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เขต 2 ต้องเร่งศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 
ปีย้อนหลัง (2557- 2559) ของนักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 ทุกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อพิจารณาด้านการสื่อสารของผู้เรียนทุกระดับชั้นก็พบว่า
โรงเรียนมากกว่าร้อยละ 70 มีค่าเฉลี่ยด้านการสื่อสารต่ ากว่าร้อยละ 50 เช่นกัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวมา
จากสาเหตุหลักด้านผู้เรียนมีความสนใจระยะสั้น ๆ ไม่ค่อยสนใจเรียน เนื่องจากครูสอนเน้นเนื้อหา  
ไม่ค่อยจัดกิจกรรมท าให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจ ครูบางส่วนต้องสอนทุกวิชา หลักสูตรมีโครงสร้างเวลา
เรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศน้อยเกินไป หน่วยเหนือให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากค่าคะแนนเฉลี่ยจากการสอบโอเน็ต ครูจึงเน้นการประเมินผู้เรียนด้วยแบบทดสอบ
รูปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับ ธนวัฒน์ อรุณสุขสว่าง (2557) ที่ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วัดได้จากคะแนนสอบระดับชาติ O-NET ดังนั้น ทั้งนักเรียนและครูจึงมุ่งความสนใจไปที่การทดสอบ 
สอนเพื่อสอบท าให้ละเลยทักษะทางภาษาที่นักเรียนควรได้รับทั้งสี่ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านตัวครูมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมาก เพราะกิจกรรมต่าง ๆ 
ในห้องเรียนครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก ครูต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใฝ่หาความรู้และแสวงหา
เทคนิคใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย ลลิดา ภู่ทอง (2552) 
กล่าวว่า ผู้ เรียนภาษาอังกฤษหลายปีแต่ไม่สามารถสื่อสารหรือพูด หรือไม่สามารถอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษได้ ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าวคือครูผู้สอนและตัวผู้เรียน ห้องเรียนไม่อ านวย  
ซึ่งตรงกับ นันทยา สุนทรวงษ์ (2535) ที่ได้กล่าวว่า “การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช่วงที่ผ่านมา
ของประเทศที่ก าลังพัฒนา นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลาหลายปี แต่ยังไม่มีความสามารถ
เพียงพอในการใช้หรือเข้าใจภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนก็ตาม” 
  การสอนของครูเป็นตัวแปรหนึ่ งที่ท าให้เด็กเบื่อเรียน หรือมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนครู      

สอดคล้องกับ จารุวรรณ ปัญจชัย (2556) กล่าวว่า ครูจ านวนมากไม่ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน   

ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ขาดการเตรียมการสอน เน้นเนื้อหา ไม่มีกิจกรรมที่น่าสนใจส าหรับเด็ก     

ซึ่ง รสวลีย์ อักษรวงศ์ (2545) กล่าวว่า ครูต้องมีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะในการสอน นอกจากครู

จะมีความรู้ที่ดีแล้ว การรับรู้ความสามารถของครู ก็เป็นกลไกส าคัญที่จะเชื่อมโยงความรู้และทักษะ 

กับพฤติกรรมการสอนให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ มณเฑียร ถ่อเงิน (2551) 

กล่าวถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนว่าเกิดจากครู ครูต้องปรับบทบาทเป็นผู้จัดเตรียมกิจกรรม 

ประสบการณ์ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ซึ่งสอดคล้องกับ 

ศศิธร จ่างภากร (2537) กล่าวว่า ครูจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาให้มาก

ที่สุด เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ สอดคล้องกับปัญหาของประเทศเพ่ือนบ้านเวียดนามก็พบปัญหา 

ที่ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งนักวิชาการ Tran (2013) พบว่าผลการสอนภาษาอังกฤษมีคุณภาพต่ า เนื่องจาก
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ห้องเรียนใหญ่เกินไป นักเรียนมีความแตกต่างกันมาก ขาดแคลนสื่อการเรียน เวลาเรียน มีจ ากัด  

ครูเน้นสอนโครงสร้างภาษา เน้นการสอนเพื่อสอบ ไม่เน้นการปฏิบัติจริง 

  จากความส าคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสภาพปัญหาจากงานวิจัยดังกล่าว

ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 2   

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

  1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 
  2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารของคร ูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
 

ค าถามการวิจัย 

  1. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ภาคบังคับ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีสภาพอย่างไร 

  2. ปัจจัยด้านความพร้อมของโรงเรียนในด้านการเตรียมการสอน ความพร้อมเชิงนโยบาย  

ความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ 

กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ

ทุกโรงเรียน ในสั งกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2  

มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

           3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ของครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อยู่ในระดับใด 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ภาคบังคับ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อยู่ในระดับมาก 

2. ปัจจัยด้านความพร้อมของโรงเรียนในด้านการเตรียมการสอน ความพร้อมเชิงนโยบาย 

ความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ 

มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 2  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ของครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัย ไว้ดังนี้   

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ   

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ทุกโรงเรียน ดังนี้  

 1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียน    

23 โรง จ านวน 43 คน   

 1.2 นักเรียนในห้องที่ครูสอนภาษาอังกฤษสอน 48 ห้อง จ านวน 1,349 คน  

        1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา 23 ห้อง จ านวน 664 คน  

       1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 25 ห้อง จ านวน 685 คน  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้จากการสุ่ม

แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  แบ่งตามขนาดโรงเรียน โดยใช้ตารางก าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan, (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวนรวม 302 คน 

         



  
 

7 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือ 

  2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพ

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับของ 

ทุกโรงเรียน ในสั งกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2  

ซึ่งประกอบด้วย 

2.1.1 ข้อมูลด้านครูผู้สอน 

 2.1.1.1 เพศ                                                 

 2.1.1.2 อายุ 

                               2.1.1.3 วุฒิการศึกษา 

                               2.1.1.4 การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

                               2.1.1.5 ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ 

                               2.1.1.6 ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

                               2.1.1.7 การพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษของครู 

                           2.1.2 ด้านความพร้อมของโรงเรียน 

 2.1.2.1 ความพร้อมด้านการเตรียมการสอนของครู 

                                2.1.2.2 ความพร้อมเชิงนโยบาย 

                                2.1.2.3 ความพร้อมด้านบุคลากร 

                                2.1.2.4 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 

                                2.1.2.5 ความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์     

                           2.1.3 ข้อมูลด้านนักเรียน   

                                2.1.3.1 ระดับชั้นเรียน 

                                2.1.3.2 เพศ 

                                2.1.3.3 เวลาเรียนภาษาอังกฤษต่อสัปดาห์ 

                                2.1.3.4 ความพึงพอใจของนักเรียน 

                                2.1.3.5 ความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรม 
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  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ 

 2.2.1 สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครู        

                          2.2.2 ผลที่เกิดกับนักเรียน 

 3. ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 

 ระยะเวลาการศึกษาวิจัย เริ่มด าเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เดือน

สิงหาคม - ตุลาคม  2561      

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยได้ตรงกัน ผู้วิจัยจึงก าหนดนิยามศัพท์

เฉพาะส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ดังนี้ 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

หมายถึง สิ่งที่ช่วยส่งเสริม เกี่ยวเนื่อง เกื้อหนุนให้การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย ด้ านตัวครู 

ด้านผู้เรียน และด้านโรงเรียน   

 สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง สภาวะหรือบริบทใน

การจัดการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างครูกับนักเรียน 

นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจส าหรับผู้ เรียน  

ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้าน คือด้านสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และด้านผลที่เกิดกับ

ผู้เรียน 

สภาพความพร้อมของโรงเรียน หมายถึง ความพร้อมด้านการเตรียมการสอนของครู  

ความพร้อมเชิงนโยบาย ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์     

 การสื่อสารภาษาอังกฤษ หมายถึง การโต้ตอบด้วยทักษะทางภาษาระหว่างครูกับผู้เรียน  

หรือผู้เรียนกับครู หรือผู้เรียนกับผู้เรียน  

 ครู หมายถึง ผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือกรณีไม่จบเอก

ภาษาอังกฤษแต่ได้รับการพัฒนาและมีประสบการณ์การสอนไม่ต่ ากว่า 3 ปี 

 โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ หมายถึง โรงเรียนมัธยมขยายโอกาสที่สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 นักเรียน หมายถึง นักเรียนในห้องที่เรียนกับครู ซึ่งอาจเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา 

และหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

  1.ได้ทราบสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด 

 2. ท าให้ทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับในสังกัด 

 3. เป็นแนวทางส าหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น

พ้ืนฐาน ความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัย  ดังต่อไปนี้ 

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 3. การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) 

 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

  4.1 ปัจจัยด้านครูผู้สอน 

  4.2 ปัจจัยด้านผู้เรียน 

  4.3 ปัจจัยด้านโรงเรียน 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  5.1 งานวิจัยในประเทศ 

  5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีความคาดหวังให้ผู้เรียนเป็นผู้มี 
เจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สามารถน าความรู้จากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ไปสื่อสารในบริบทต่าง ๆ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่หาความรู้  
เพ่ือการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างของชาติ
ต่ าง ๆ  พร้อมทั้ งการน าเสนอข้อมู ลตามวัฒ นธรรมของไทย มีสาระส าคัญ  4 สาระ คื อ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
  1. ภาษาเพ่ือการสื่ อสาร เป็นการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) เพ่ือสอบถามข้อมูล แสดงถึงความรู้สึกและความคิดเห็น สามารถตีความ  
แปลความหมาย น าเสนอข้อมูลและความคิดเห็นต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
อย่างเหมาะสม  
 2. ภาษาและวัฒนธรรม เป็นการน าความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาไปใช้อย่างถูกต้อง 
 3. ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นการใช้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ในลักษณะการบูรณาการเนื้อหากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการสร้างความรู้
พ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้และเปิดโลกกว้าง 
 4. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  เป็ นการน าภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) จากการเรียนรู้ไปใช้ในบริบทต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ชุมชน สังคม ซึ่งถือ  
เป็นเครื่องมือส าคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 
 หลักสูตรได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียนเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 1.  ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง
ข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/เขียนสื่อ ที่ไม่ใช่
ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน เลือก /ระบุหัวข้อเรื่อง 
ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ  
 2. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ประเด็น
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จาก
การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
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 3. เลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามที่ผู้เรียนสนใจ 
 4. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด 
ต่าง ๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยเปรียบเทียบและ 
อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
กับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
 5. ใช้แหล่งการเรียนรู้เพ่ือค้นคว้า รวบรวม สรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน และน าเสนอโดยการพูดและเขียน 
 6. ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สื่อสารตามหัวข้อในการฟัง พูด อ่าน เขียน  
โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เช่น เรื่องของตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 7. ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้ต่าง ๆ จากแหล่ง 
การเรียนรู้ที่เหมาะสม เพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 8. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสื่อสาร
ให้ข้อมูลของตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย สภาพอากาศ การศึกษาและการประกอบอาชีพ การเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 9. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน (Complex Sentences) สื่อความหมาย 
ตามบริบทต่าง ๆ ในการสนทนาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 
นโยบายการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ  

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนา

ผู้เรียน พร้อมต้องการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้สามารถใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาตน อันจะน าไปสู่

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน

ในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการ (2557) โดยได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปให้หน่วยงานในสังกัด 

ด าเนินการ ดังนี้ คือ  

 1. ก าหนดกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาที่เป็นสากล ที่เรียกว่า The Common 

European Framework of Reference for Language (CEFR) 
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 2. พัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

(Communicative Language Teaching: CLT) 

 3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทางกรอบอ้างอิงมาตรฐานสากล 

 4. ยกระดับความสามารถการจัดการเรียนรู้ของครูให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนรู้

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 5. ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้  

ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) 

 6. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วย

พัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและนักเรียน  

  และในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการโดยการน าของพลเอกดาว์พง 

รัตนสุวรรณ ได้ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 11 ข้อ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2559) ซึ่งภาษาอังกฤษอยู่ในนโยบายข้อ 5 คือ ภายใน 3 ปี ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ เริ่มต้นนโยบายด้วยการสร้างแรงจูงใจในการเรียน

ภาษา โดยรัฐบาลได้จัดท าแอพพลิ เคชั่น Echo Hybrid, Echo English รวมทั้ งการพัฒนาครู

ภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ Boot Camp ตลอดจนการปรับเพ่ิมชั่วโมงเรียนและเน้นการเรียน 

การสอนเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาครูแกนน าด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

จากครูที่มีความรู้ความสามารถระดับ B 2  

 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ .ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ และมีจุดเน้นด้าน

การผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขันหัวข้อแนวทางหลัก: ผลิต พัฒนา

ก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ในข้อ 2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนา

หลักสูตร สื่อและครูด้านภาษา 2.1.1 ยกระดับภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 (ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559)            
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การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Communicative Language Teaching) 

  การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) เกิดขึ้นช่วงปี 
ค.ศ. 1970 เป็นแนวคิด ในการสอนภาษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าภาษาไปใช้เพ่ือการสื่อสารได้ 
มิใช่เพียงเพ่ือเรียนรู้การใช้ไวยากรณ์ หรือรูปแบบภาษาให้ถูกต้องเท่านั้น (Harmer, 2007) หลักการ
ส าคัญของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร คือ การเรียนรู้เข้าถึงหน้าที่ของภาษาอย่างหลากหลายที่ใช้  
ได้จริงในการพูด หรือเขียนสื่อสาร ไม่ใช่โครงสร้างไวยากรณ์ทางภาษา และกระตุ้น ส่งเสริมให้เด็ก  
มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 
ของ Chomsky (1995) กล่าวถึงความสามารถในการที่จะเข้าใจภาษา (Competence) และ
ความสามารถในการแสดงออกทางภาษา (Performance) ซึ่งมีอยู่ในมนุษย์ทุกคน แต่จะต้องมี
ความสามารถที่จะเข้าใจภาษาก่อน จึงจะมีความสามารถในการแสดงออกทางภาษา  
 การฝึกฝนกิจกรรมทางภาษามีความส าคัญต่อผู้เรียน ท าให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้จริง มีการจัดล าดับการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช้
ความคิดของผู้เรียน ซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา ทักษะทางภาษา และความสามารถในการ
สื่อสาร ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องค านึงถึงการให้ผู้เรียนได้สื่อสารในชีวิตจริง 
กิจกรรมและภาระงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจริง สื่อที่ใช้ก็เป็นสื่อจริง แต่ก็ไม่ได้ละเลย
ความรู้ด้านไวยากรณ์ เมื่อเกิดความผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์เพียงเล็กน้อย แต่ยังสามารถสื่อสารได้ 
ครูผู้สอนไม่ควรขัดจังหวะโดยการแก้ไขให้ถูกต้องทันที ควรแก้ไขเมื่อความผิดพลาดนั้นท าให้เกิดความ
ไม่เข้าใจหรือสื่อสาร ไม่ประสบความส าเร็จเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Davies & Pearse, 2000); (Richards, 2005) 
 Canale and Swain (1980) ได้แยกองค์ประกอบของความสามารถในการสื่อสารไว้  
4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. ความสามารถทางด้านไวยากรณ์ หรือโครงสร้าง (Linguistic competence and 
Grammatical competence) หมายถึงความรู้ด้านภาษาไทย ได้แก่ ความรู้ เกี่ยวกับค าศัพท์ 
โครงสร้างของค า ประโยค ตลอดจนการสะกดและการออกเสียง 
 2. ความสามารถด้านสังคม (Sociolinguistic competence) หมายถึง ความเหมาะสม 
ในการใช้ค าและโครงสร้างประโยคตามบริบทของสังคม เช่น การขอโทษ การขอบคุณ การถามทิศทาง
และข้อมูลต่าง ๆ และการใช้ประโยคค าสั่ง เป็นต้น 
 3. ความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาเพ่ือแสดงความหมายในการพูดและการเขียน  
คือ ความสามารถในการน าโครงสร้างภาษา (Grammatical form) กับความหมาย (Meaning)  
มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพ่ือใช้ในการพูดและการเขียนตามรูปแบบและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  
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 4. ความสามารถในการใช้วิธีการในการสื่อความหมาย (Pragmatic Competence or 
Strategic competence) หมายถึง การใช้วิธีการต่าง ๆ เพ่ือสามารถพูดสื่อสาร เช่น การแสดง
ท่าทาง การใช้ค าศัพท์อ่ืนเพ่ืออธิบายค าศัพท์เดิม เป็นต้น 
 จากที่กล่าวมา การสอนภาษาตามแนวทางการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้นมุ่งเน้นการใช้
ภาษาของผู้ เรียนมากกว่ายึดโครงสร้างทางไวยากรณ์ แต่โครงสร้างทางไวยากรณ์ ก็ยังมีความ 
จ าเป็นอยู่  แต่ เน้นการน าหลักไวยากรณ์ ไปใช้เพ่ือการสื่อสาร จึงเป็นการให้ความส าคัญ กับ 
ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (fluency) และความถูกต้อง (accuracy) ด้วย ดังนั้นการเรียนการสอน 
แนวนี้จะต้องเน้นการท ากิจกรรมเพ่ือการฝึกฝนการใช้ภาให้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุด 
(Littlewood & William, 1981); (Larsen-Freeman, 2000) 
 
 หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 การจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารมีหลักส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน รูปแบบภาษาที่เรียนจะใช้ได้ในสถานการณ์ที่มีความหมาย  
ครูต้องบอกให้ผู้เรียนทราบถึงจุดมุ่งหมายของการเรียน การฝึกการใช้ภาษาเพ่ือให้การเรียนภาษา  
เป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน ให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเมื่อเรียนแล้วสามารถท าบางสิ่งบางอย่างได้เพ่ิมขึ้น 
ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ตามท่ีตนต้องการเพ่ิมข้ึน 
 2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะสัมพันธ์ ( Integrated Skills) คือใช้
ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ประกอบด้วยกริยาท่าทาง ที่ควรจะท าพฤติกรรมเช่นเดียวกับในชีวิตจริง 
 3. ฝึกสมรรถภาพด้านการสื่อสาร (Communicative Competence) คือ ผู้ เรียน 
ท ากิจกรรม ใช้ภาษามีลักษณะเหมือนในชีวิตประจ าวันให้มากที่สุด เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้ได้จริง  
เช่น กิจกรรมการหาข้อมูลที่ขาดหายไป (Information Gap) เพ่ือผู้เรียนจะได้ทราบข้อมูลของอีกฝ่าย 
จ าเป็นต้องมีการสื่อสารกันจึงจะทราบข้อมูล ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ข้อความที่เหมาะสมกับบทบาท 
สถานการณ์ ส านวนภาษาในรูปแบบต่าง ๆ (function) 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับ 
สามารถแสดงความเห็น หรือระดมสมอง (Brainstorming Activity) ฝึกการท างานกลุ่มแสดงบทบาท
สมมุติ (Role Play) เกมจ าลองสถานการณ์ (Simulation) การแก้ปัญหา (Problem Solving) ฯลฯ 
 5. ฝึกผู้ เรียนให้ใช้ภาษาในกรอบของความรู้ทางด้านหลักภาษา (Grammatical 
Competence) ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของภาษา สื่อสารได้คล่อง (Fluency) เน้นการใช้ภาษา 
ตามสถานการณ์ (Function)  
 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพ 
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 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบและสนับสนุนให้ศึกษาหา
ความรู้นอกชั้นเรียน 
 8. ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองความสนใจของผู้เรียน 
 9. ให้โอกาสผู้เรียนพูดแสดงความคิดเห็นตามที่ต้องการ 
 10. ต้องช่วยชี้แนะ น าทางผู้เรียน ให้ค าแนะน า ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมพร้อมกับ
ตรวจความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน 
 Richards (2005) ได้ข้อสรุป 10 ประการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(Ten core assumptions of current communicative language teaching) ไว้ดังนี้  
 1. Interaction: การเรียนรู้ภาษาที่สองจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าผู้ เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ 
หรือสื่อสารในภาษานั้นอย่างมีความหมาย 
 2. Effective Tasks: กิจกรรมภาษาหรือแบบฝึกหัดที่มีคุณภาพในชั้นเรียนจะท าให้
ผู้เรียนมีโอกาสที่จะสื่อความหมายในภาษา เพ่ิมพูนแหล่งการเรียนรู้ภาษา สังเกตการใช้ภาษา และมี
ส่วนในการร่วมสื่อสาร 
 3. Meaningful Communication: การสื่อสารจะมีความหมายก็ต่อเมื่อผู้เรียนสื่อสาร
เรื่องเก่ียวข้องกับตน น่าสนใจ และน่ามีส่วนร่วม 
 4. Integration of Skills: การสื่ อสารเป็ นกระบวนการเน้นภาพรวม (holistic 
process) ที่ต้องใช้ทั้งทักษะทางภาษาและหลายรูปแบบ 
 5. Language Discovery/Analysis/Reflection: การเรียนภาษาเกิดจากการท า
กิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย (inductive learning) คือผ่านกระบวนการค้นพบกฎและรูปแบบของ
ภาษาด้วยตนเอง และจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอนกฎและรูปแบบของภาษา (deductive learning) 
 6. Accuracy & Fluency: การเรียนภาษาเป็นการเรียนรู้ที่ค่อยเป็นค่อยไปที่ผู้เรียน
เรียนรู้จากการใช้ภาษาและจากการลองผิดลองถูกในภาษา และถึงแม้ความผิดพลาดในการใช้ภาษา   
จะเป็นเรื่องธรรมดาที่ เกิดในการเรียนรู้  แต่ เป้าหมายปลายทางของการเรียนภาษาคือการมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 7. Individuality: ผู้ เรียนแต่ละคนมีหนทางพัฒนาภาษาของตนเอง และมีอัตรา 
การพัฒนาที่ไม่เท่ากันและมีความต้องการและแรงจูงใจในการเรียนภาษาท่ีต่างกัน 
 8. Learning and Communication Strategies: การเรียนภาษาที่มีประสิทธิภาพ
ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการเรียนและกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 9. Teacher as a facilitator: บทบาทของผู้ สอนในห้ องเรียน คือ  ผู้ ช่ วยสร้าง
บรรยากาศในเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกและใช้ภาษาและให้ผลสะท้อนกลับในการใช้ภาษา
และการเรียนภาษาของผู้เรียน 
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 10. Collaboration & Sharing atmosphere: ห้องเรียนเปรียบเสมือนชุมชนที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และแบ่งปันการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 Canale (2014)  ได้เสนอแนวคิดในการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนน ากลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
แ ล ะก ารป ระยุ ก ต์ ใช้ ใน ชั้ น เรี ย น  (Communicative Language Teaching Approach and 
Integrating in Classroom) ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2557 ส าหรับใช้ขยายผลครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในจุดอบรมทั่วประเทศ  โดยได้สรุปจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของนักวิชาการ
ศึกษาหลายท่านว่า การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารเป็นวิธีการสอนมากกว่าเป็น ระเบียบวิธี 
ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งหมายความว่าการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารสามารถสอนด้วยวิธีการและเทคนิค  
ที่หลากหลาย (Brown, 2000) ; (Harmer, 2003) ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
คือ หน้าที่หลักของภาษาคือการสื่อสาร และการให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาด้วยการมีส่วนร่วมในการ
สื่อสารในสถานการณ์จริง ทักษะที่สัมพันธ์กับการเรียนการสอน แนวนี้คือ ทักษะการฟัง การพูด  
การอ่าน และการเขียน ส่วนไวยากรณ์ (การเขียนและการพูด) ยังคงมีความส าคัญ แต่จุดต่าง 
ที่ไวยากรณ์นั้นจะสอนในบริบทของการสื่อสารที่มีความหมายมากกว่าการแยกสอนไวยากรณ์ต่างหาก 
ทั้งนี้  Canale (2014) ได้สรุปการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารตามหลักทฤษฎีและงานวิจัยไว้ 4 ประการ 
ดังนี้ 
 1. เน้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยความถูกต้องและคล่องแคล่ว (A focus on 
effective communication with accuracy and fluency)  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร สื่ อ ส า ร 
เป็นเป้าหมายของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นสัมพันธ์กับ 
ความถูกต้องในด้านไวยากรณ์และค าศัพท์ซึ่งต้องควบคู่ไปกับความคล่องแคล่วในการพูดและการเขียน 
(Hymes, 1972) นอกจากนี้  Canale and Swain (1980) ได้ เพ่ิมเติมจากแนวคิดของ Hymes  
โดยสรุปความสามารถที่จ าเป็นในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไว้สี่ประการ ประกอบด้วยความสามารถ
ด้ าน ไวยากรณ์  (Grammatical) ด้ านวาทกรรม  (Discourse) ด้ านภาษาศาสตร์ เชิ งสั งคม 
(Sociolinguistic) และด้านการใช้กลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic) และที่ผ่านมาสี่ทศวรรษ 
นักวิชาการยังคงศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือยืนยันความส าคัญของความถูกต้องในความรู้ด้านหน่วยเสียง 
ไวยากรณ์ ค าศัพท์ และความคล่องแคล่วในการสื่อสาร 
 2. ความกล้าใช้ภาษาในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม (Risk-taking in Cooperative Groups) 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแสดงถึงการเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ((Johnson & Johnson, 1987) กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมกันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและพัฒนาเป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างของการเอ้ือประโยชน์ต่อกัน  
ในกลุ่ม (Kagan & High, 2002) กลุ่มนั้นส าคัญยิ่งต่อการเริ่มใช้ภาษาของนักเรียนที่ประหม่าในการพูด
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ต่อหน้ากลุ่มใหญ่ กิจกรรมในกลุ่มเล็ก ๆ  นั้น สร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาและกระตุ้นนักเรียนให้  
กล้าเสี่ยงในการใช้ค าศัพท์และโครงสร้างภาษาใหม่ (Calderón, Slavin, & Sánchez, 2011) 
 3. เชื่อมโยงกับความหมายและบริบท (Connected to Meaning and Context)      
ในการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้น นักเรียนจะมีพัฒนาการทางภาษาด้วยการใช้ภาษาในชีวิตจริง 
(Harmer, 2003); (Nunan, 1989) สอดคล้องกับทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรมของ Vygotsky ที่ได้ 
ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารไว้ว่า “วิธีที่ดีที่สุดที่จะเรียนรู้และสอนภาษาคือการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม” (Chaiklin, 2003) ภาระงานด้านภาษาควรเชื่อมโยงกับบริบทของชีวิตจริงที่มี
ความหมายต่อนักเรียน นั่นคือภาระงานด้านภาษานั้น อาจจะเชื่อมโยงถึงประเด็นทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ภาษาในชีวิตจริง 
 4. ทั กษะการคิ ด วิ เคราะห์  (Critical Thinking Skills) ทั กษะการคิ ดวิ เคราะห์                    
มีความส าคัญมากขึ้น ส าหรับนักเรียนในทุกสาขาวิชา ไม่เพียงแต่ด้านภาษาเท่านั้น ทฤษฎีการคิด  
ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของ บลูม (Bloom’s Taxonomy) 
Bloom (1956) ได้เสนอแนวคิดว่านักเรียนมีความจ าเป็นที่ต้องรู้จักทักษะการคิดทั้งในระดับสูงและ
ระดับล่าง ทักษะในระดับล่าง คือ การจ าและความเข้าใจ เช่น การจดจดค าศัพท์ใหม่และเข้าใจวลี
พ้ืนฐาน ทักษะในระดับสูง คือ การสังเคราะห์และการประเมินผล เช่น การรวบรวมข้อมูลย่อยในการ
เล่าเรื่อง หรือแสดงความคิดเห็นและตัดสินด้วยเหตุผลทักษะการคิดวิเคราะห์มีความส าคัญอย่างยิ่ง  
ต่อการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพราะภาระงานด้านการสื่อสารนั้น ต้องบูรณาการทั้งทักษะระดับ
ล่างและระดับที่สูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในการสร้างภาษาใหม่นั้นนักเรียนต้องจดจ าค าศัพท์ใหม่  
เชื่อมโยงค าศัพท์เก่า สังเคราะห์ความคิดและประเมินเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสาร 
 
 แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Teaching Approach) เป็นแนวการ
สอนที่มุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการใช้ภาษา 
ในสถานการณ์จริงที่มีโอกาสพบในชีวิตประจ าวัน และยังให้ความส าคัญกับโครงสร้างไวยากรณ์  
แนวการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารให้ความส าคัญกับการใช้ภาษา (Use) มากกว่าวิธีใช้ภาษา 
(Usage) นอกจากนี้  ยั งให้ความส าคัญ ในเรื่องความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency)  
และความถูกต้องของการใช้ภาษา (Accuracy)  
 การจัดการเรียนการสอนจึงเน้นหลักส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1. ต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้ว่าก าลังท าอะไร เพ่ืออะไร ผู้สอนต้องบอกให้ผู้เรียนทราบถึง
ความมุ่งหมายของการเรียนและการฝึกใช้ภาษา เพ่ือให้การเรียนภาษาเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน 
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 2. การสอนภาษาโดยแยกเป็นส่วน ๆ ไม่ช่วยให้ผู้เรียนรู้การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ดี
เท่ากับการสอนในลักษณะบูรณาการในชีวิตประจ าวัน การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารจะต้องใช้ทักษะ 
หลาย ๆ ทักษะรวม ๆ กันไป ผู้เรียนควรจะได้ฝึกฝนและใช้ภาษาในภาพรวม 
 3. ต้องให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการใช้ภาษา ที่มีลักษณะเหมือนในชีวิตประจ าวันให้มาก
ที่สุด 
 4. ต้องให้ผู้ เรียนฝึกการใช้ภาษามาก ๆ การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ท ากิจกรรม 
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได ้
 5. ผู้เรียนต้องไม่กลัวว่าจะใช้ภาษาผิด 
 Richards (2005) ได้เสนอวิธีการสอนเพ่ือการสื่อสารอีก 2 วิธี ที่ เน้นกระบวนการ คือ  
แนวการสอนภาษาโดยใช้เนื้อหาเป็นฐาน Content-Based Approach (CBI) และแนวการสอนที่ยึด
ภาระงานเป็นฐาน Task-Based Instruction (TBI) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. แนวการสอนภาษาโดยใช้เนื้อหาเป็นฐาน (Content-Based Approach) เป็นแนว
การสอนที่เน้นเนื้อหาสาระการเรียนรู้บูรณาการกับจุดหมายของการสอนภาษา กล่าวคือ ให้ผู้เรียนใช้
ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และในขณะเดียวกันก็พัฒนาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารไปด้วย 
ดังนั้น การคัดเลือกเนื้อหาที่น ามาให้ผู้เรียนได้เรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเนื้อหาที่คัดเลือกมา
จะต้องเอ้ือต่อการบูรณาการสอนภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากนี้ ยังช่วยให้
ผู้ เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดวิ เคราะห์  สามารถติดตาม ประเมินข้อมูลของเรื่อง  
และพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ได้ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษา 
ในลักษณะองค์รวม (Whole Language Learning) 
 2. แนวการสอนที่ยึดภาระงานเป็นฐาน (Task-Based Approach) เป็นการเรียนรู้
ภาษาที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ในขณะที่ท าภาระงานให้ส าเร็จ ความรู้ด้านค าศัพท์และโครงสร้าง  
จะเป็นผลที่ได้จากการฝึกใช้ภาษาในขณะท ากิจกรรม นิยมน าแนวคิดนี้ไปใช้กับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาเกิดจากกระบวนการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจนลุล่วง
ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ (Willis & Willis, 1996) 
 
  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน มีจุดมุ่งหมาย 4 ประการ คือ 
  1) เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและในการปฏิบัติภาระงาน   
ที่ได้รับมอบหมายไดเ้ป็นผลส าเร็จ 
  2) เพ่ือให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ทางภาษาที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
  3) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดโดยผ่านกระบวนการปฏิบัติภาระงาน 
  4) เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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 ขั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาสื่อสาร 

 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารในที่นี้ขอกล่าวถึง 
วิธีการสอนแบบ 3Ps หรือ P-P-P ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้   
 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540) ได้สรุปขั้นตอนวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไว้               
3 ขั้นตอน คือ 
 1. ขั้นน าเสนอ (presentation) เป็นการให้ตัวป้อนทางภาษา (Language Input) แก่ผู้เรียน 
ซึ่งจัดเป็นขั้นการสอนที่ส าคัญขั้นหนึ่ง ในขั้นนี้ครูจะน าเสนอเนื้อหาใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการให้ผู้เรียน
ได้รับรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและรูปแบบภาษาที่ใช้กันจริงโดยทั่วไป รวมทั้งวิธีการใช้
ภาษา ไม่ว่าเป็นด้านการออกเสียง ความหมาย ค าศัพท์ และโครงสร้างไวยากรณ์ที่ เหมาะสม  
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ควบคู่กันไป 
 2. ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความแม่นย าในรูปแบบภาษา เพ่ือจะได้
สามารถน าไปใช้ในการสื่อสารต่อไป หลังจากที่ผู้เรียนได้รับรู้รูปแบบภาษาว่าเป็นอย่างไร และสื่อ
ความหมายอย่างไร ในขั้นน าเสนอไปแล้ว ในขั้นนี้ควรเป็นการฝึกที่เน้นความหมาย (Meaningful 
drills) เพราะผู้ เรียนมีความจ าเป็นในการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมาย การฝึกเน้นความหมาย 
มีหลายแบบ เช่น การฝึกการแลกเปลี่ยนข้อมูล ( Information gap) การแสดงบทบาทสมมุติ  
(Role –play) ฝึกด้วยการเล่นเกมที่มีการควบคุมการใช้ภาษา เป็นต้น 
 3. ขั้นน าไปใช้ (Production) เป็นการฝึกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เปรียบเสมือนการถ่ายโอน
การเรียนรู้ภาจากสถานการณ์ในชั้นเรียนไปสู่การน าภาษาไปใช้จริง การฝึกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
โดยทั่วไป มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ลองใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จ าลองจากสถานการณ์จริง หรือที่
เป็นสถานการณ์จริงด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะน าทางเท่านั้น ส่วนผู้เรียนมีหน้าที่ในการ
ผลิตภาษา กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เลือกใช้ภาษาหรือเนื้อหาด้วยตนเองมากที่สุด อีกทั้งผู้เรียนควรจะ  
ได้ประเมินผลการสื่อสารของตนจากผลสะท้อนกลับของผู้ร่วมสื่อสารด้วย เพ่ือให้การสื่อสารเหมือน
จริงมากท่ีสุด 
 
 กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  กระบวนการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทีมีประสิทธิภาพนั้น 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ประการ คือ กิจกรรม เทคนิคการสอน และบทบาทของผู้เรียนและครูผู้สอน 
 1. กิจกรรม เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญมากในกระบวนการสอนภาเพ่ือการสื่อสาร 
เพราะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ภาษาในการสื่อสารที่สมจริงในห้องเรียน (Richards, 
2005) กิจกรรมที่ดีนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรม และลักษณะของการจัดกิจกรรม 



  
 

21 

  1.1 ลักษณะของกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีดังนี้ 
   1) กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์บทเรียน 
   2) กิจกรรมมีจุดมุ่งหมายในการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมาย 
   3) กิจกรรมท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะสื่อความหมาย 
   4) กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรับรู้ผลของการสื่อความหมาย 
   5) กิจกรรมน่าสนใจและท้าทาย 
   6) กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกตามความต้องการ 
   7) กิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่ 
   8) กิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์การเรียนรู้ 
  1.2 ลักษณะของการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารนั้น สามารถท าได้หลายลักษณะ ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์หลายรูปแบบในชั้นเรียน เช่น 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน – บทเรียน ผู้เรียน – ผู้เรียน ผู้เรียน – ครูผู้สอน ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้
ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ลักษณะการจัดกิจกรรมมีดังนี้  
   1) การจัดกิจกรรมรายบุคคล (Individual work) เป็นกิจกรรมที่ฝึกพ่ึงตนเอง   
ในการเรียนรู้ (Autonomous learning) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกท ากิจกรรมตามลีลาการเรียนรู้ 
(Learning style) ในรูปแบบที่ตนต้องการ ในเวลาที่ เหมาะสมกับตนเองและสามารถท าได้ 
นอกชั้นเรียน กิจกรรมที่เหมาะสมกับกิจกรรมรายบุคคล ได้แก่ การอ่านหนังสือนอกเวลา การเล่นเกม
ต่าง ๆ เช่น เกมปริศนาอักษรไขว้ เกมสร้างค า เป็นต้น 
   2) การจัดกิจกรรมแบบคู่  (Pair work) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียน           
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันที่จะต้องคิดและท าร่วมกัน (Collaborative learning) ท าให้เกิด
การใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เหมือนจริงอย่างไรก็ตาม ระหว่างท ากิจกรรมครูผู้สอนจะเป็นผู้ควบคุม 
คอยให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ กิจกรรมที่เหมาะสมกับกิจกรรมรายคู่ ได้แก่ การถามหา
ข้อมูลที่ตนขาดหายไปจากคู่ของตน ( Information gap) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role play)  
เป็นต้น 
   3) การจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม (Group work) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีภาวะอิสระ (Autonomy) ลดการพ่ึงครูผู้สอน จ านวนผู้เรียนในแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่กับลักษณะงาน 
แต่ไม่ควรเกิน 6 คน กิจกรรมที่เหมาะสมกับกิจกรรมแบบกลุ่ม ได้แก่ การอภิปราย (Discussion)  
การอ่านและฟั งส่ วนต่ าง ๆ  ของเรื่องราวแล้ วน าส่ วน เหล่ านี้ มาปะติดปะต่อกัน  (Jigsaw 
reading/listening) การช่วยหาข้อมูลเพ่ือมาท าโครงงาน การเล่นเกมต่าง ๆ เช่น เกมต่อค า เกมยี่สิบ
ค าถาม เป็นต้น 
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   4) การจัดกิจกรรมแบบท าร่วมกันทั้งชั้น (Class work) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนท าพร้อมกันทั้งห้อง ครูผู้สอนสามารถชี้น า
และควบคุมกิจกรรมได้มากกว่ากิจกรรมที่จัดในลักษณะอ่ืน กิจกรรมที่ เหมาะสมกับกิจกรรม 
แบบท าร่วมกันทั้งชั้น ได้แก่ การฝึกออกเสียงค า ฝึกการอ่านออกเสียง การท าตามค าสั่ง การอภิปราย
แสดงความคิดเป็น เป็นต้น 
 2. เทคนิคการสอน เทคนิคการสอนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากในกระบวนการเรียน 
การสอนเพ่ือการสื่อสาร เพราะเทคนิคการสอนที่เหมาะสมจะช่วยให้การเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสาร
ประสบความส าเร็จเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
  2.1 ให้ผู้เรียนได้พบและได้ใช้ภาษาในการสื่อสารให้มากที่สุด การสื่อสารที่สมจริง 
คือการที่ผู้เรียนมุ่งความสนใจไปที่สารที่สื่อออกมาหรือสารที่ต้องการสื่อออกไป ไม่ใช่มุ่งที่ตัวภาษา 
(Breen & Candlin, 1980) 
  2.2 ใช้อุปกรณ์และสื่อการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาได้ง่ายขึ้น สื่อตามแนว
การสอนแบบ CLT ประกอบด้วย 
   1) เนื้อหา (Text-based materials) คือ แบบเรียนที่จัดกิจกรรมเน้นการสอน
แบบ CLT เช่น มีกิจกรรมให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติ กิจกรรมคู่ หรือกิจกรรมกลุ่ม 
   2) งาน/กิจกรรม (Task-based materials) คือ สื่อที่ เน้นการท ากิจกรรม 
และภาระงานที่เน้นให้ผู้เรียนได้ท างานกลุ่มเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
   3) สื่อของจริง (Relia / Authentic materials) คือ ที่ใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 
เช่น ป้ายประกาศ โฆษณา รูปภาพ แผนที่ แผนพับ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
  2.3 หาวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเครียดระหว่างเรียน และสร้างบรรยากาศท่ีท าให้
ผู้เรียนไม่อายเวลาตอบผิด (Dulay, 1982) 
  2.4 ศึกษาความสนใจของผู้เรียนและแทรกสิ่งที่ผู้เรียนสนใจไว้ในบทเรียนด้วย  
และครูผู้สอนควรเรียนรู้ด้วยว่าผู้เรียนชอบท างานกับผู้ใด 
  2.5 เน้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน (Process) มากกว่าผลงานการเรียนรู้ 
(Product)  
 3. บทบาทของครูผู้สอนและผู้เรียน 
 Richards (2005) ได้เสนอบทบาทครูและผู้เรียนที่ต้องปรับเปลี่ยนในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ดังนี้  
  3.1 บทบาทครูผู้สอน (Teacher’s role) ครูมีบทบาทเป็นผู้เตรียมและด าเนินการ
จัดกิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาให้มากที่สุด ครูผู้สอนจะควบคุมการเรียน
ในช่วงที่มีการฝึกรูปแบบภาษาเท่านั้น แต่ในช่วงที่ให้ผู้เรียนใช้ภาษา ครูผู้สอนจะลดบทบาทลง  
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เป็นเพียงผู้ก ากับรายการคอยให้ความสะดวก ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ เรียนต้องการเท่านั้น 
ครูจะกระตุ้นให้ก าลังใจ ช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้ได้ความหมายและ
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ อันเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างความสามารถทางไวยากรณ์ (grammar 
competence) และความสามารถทางด้านสื่อสาร (Communicative competence) ของผู้เรียน 
และผู้สอนจะไม่ขัดจังหวัดในขณะที่ผู้เรียนก าลังใช้ภาษาถึงแม้ว่าผู้เรียนจะใช้ภาษาไม่ถูกต้องก็ตาม  
แต่ครูจะช่วยอธิบายและให้ความช่วยเหลือก็ต่อเมื่อการสื่อสารของผู้เรียนชะงักงัน อย่างไรก็ตาม 
ครูผู้สอนยังคงเป็นแหล่งความรู้ (Resource) ให้ผู้เรียนเมื่อเขาต้องการเป็นผู้เตรียมผู้เรียนให้พร้อม
ก่อนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน ครูผู้สอนต้องพยายามใช้ภาอังกฤษในการ
สื่อสารในห้องเรียนให้มากที่สุด เป็นผู้สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ นอกจากนี้ 
ครูผู้สอนยังเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนอีกด้วย 
  3.2 บทบาทผู้เรียน (Learner’s role) ในการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในห้องเรียนมากกว่าครูผู้สอน ผู้เรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ลงมือใช้
ภาษาด้วยตนเอง โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันท าให้เกิดการเรียนรู้
จากการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันและผู้เรียนพยายามเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมขึ้นโดยน าสิ่งที่ตนเรียนรู้  
ในห้องเรียนเป็นเครื่องมือช่วยในการหาความรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน เช่น การอ่านหนังสือ
ภาษาอังกฤษ เรียนรู้เพ่ิมเติมในสิ่งที่ตนสนใจจากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เรียน 
ยังสามารถประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เพ่ือนร่วมชั้นเรียน  
ได้อีกด้วย  
 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ปัจจัยด้านตัวครู 

 ครูเป็นบุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน 
นักศึกษาหลายท่านได้สรุปสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษไว้ในหลายแง่มุม Dolff 
(1988) กล่าวว่า สมรรถภาพของครูในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารจะต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา หลักสูตร วิธีสอน วิธีการน าเสนอเนื้อหา การใช้สื่อการเรียนการสอน 
การจัดการในชั้นเรียนและที่ส าคัญต้องมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ Brown (2000) 
ได้กล่าวถึงลักษณะของครูภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพในการสอนไว้ดังนี้ 
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  1. มีความรู้เชิงเทคนิค (technical knowledge)  
    1.1. เข้าใจระบบทางภาษาของภาษาอังกฤษ เช่น เสียง โครงสร้าง 
ความสัมพันธ์ของข้อความ (discourse)  
    1.2 เข้าใจหลักการพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
    1.3 มีความคล่องในการฟัง พูด อ่านและเขียน 
    1.4 รู้วิธีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
    1.5 เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างภาษาและวัฒนธรรม 
    1.6 ติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงที่เกี่ยวข้อง โดยการอ่านและการเข้า
ร่วมประชุม 
  2. มีทักษะทางการสอน (pedagogical skills) 
    2.1 รู้แนวคิดเก่ียวกับการสอนภาษา 
    2.2 เข้าใจและสามารถใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
    2.3 ออกแบบและใช้แผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.4 รับรู้ความต้องการทางภาษาของนักเรียน 
    2.5 รู้วิธีให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 
    2.6 กระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ การร่วมมือ และการท างานเป็นทีมในชั้นเรียน 
    2.7 จัดบรรยากาศการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
    2.8 ใช้ทักษะการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน 
    2.9 ปรับใช้สื่อที่เป็นแบบเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ตลอดจนสื่อการเรียนรู้อ่ืน ๆ   
อย่างสร้างสรรค์ 
    2.10 สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ เมื่อจ าเป็น 
    2.11 ใช้เทคนิคการจูงใจภายในเพื่อสร้างแบบสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. มีทักษะในการติดต่อกับผู้อ่ืน (interpersonal skills)  
    3.1 ตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้เรียน 
    3.2 มีความสนุกสนาน อารมณ์ ขัน  กระตือรือร้น  และมีการสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
    3.3 ยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของผู้เรียน 
    3.4 มีความอดทนกับผู้เรียนที่ด้อยความสามารถ 
    3.5 ร่วมมือกับผู้ร่วมงานอย่างสอดประสานกัน 
    3.6 หาโอกาสในการร่วมแสดงความคิดเห็นและเทคนิคต่าง ๆ กับเพ่ือน
ร่วมงาน 
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  4. มีคุณภาพส่วนบุคคล (personal qualities) 
    4.1 เป็นผู้ที่มีการจัดการที่ดีและเป็นที่พ่ึงพาได้ 
    4.2 เป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่น 
    4.3 แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการสอนภาษา 
    4.5 ตั้ ง เป้ าหมาย ในการพั ฒ นาตน เองอย่ างต่ อ เนื่ อ งทั้ งระยะสั้ น 
และระยะยาว 
    4.6 รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  5. ภูมิหลังและคุณสมบัติของครู  
    5.1 สัญชาติและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
    5.2 วุฒิการศึกษา 
    5.3 ประสบการณ์การสอนทั้งหมดและประสบการณ์การสอนในประเทศไทย 
    5.4 ประสบการณ์การสอนใน English program และระยะเวลาท างานที่
โรงเรียนปัจจุบัน 
    5.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนในโครงการ English program 
 
 ปัจจัยด้านผู้เรียน 

 1. ข้อมูลทั่วไป (general factors) ได้แก่ 
  1.1 อายุ (age) จากการศึกษาพบว่า ผู้เรียนที่มีอายุต่างกันจะมีกระบวนเรียนภาษา 
ที่สองที่ไม่แตกต่างกัน แต่จะมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน ผู้ใหญ่ที่มีระยะเวลาเรียนภาษา
ที่สองนานจะมีความสามารถสูง แต่ผู้เรียนที่อายุน้อยกว่าจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่า โดยเฉพาะช่วง
วัยรุ่นจะเรียนค าศัพท์และไวยากรณ์ ได้ดีกว่าเด็กและผู้ ใหญ่  แต่ผู้ที่ ได้สัมผัสกับภาษาที่สอง 
เป็นเวลานานย่อมมีความสามารถท่ีสูงกว่า 
  1.2 สติปัญญาและความถนัด ( intelligence and aptitude) สติปัญญาในที่นี้  
Ellis หมายถึง ความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน ซึ่งรวมถึงความสามารถในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ 
ด้วย ทั้งสองปัจจัยนี้จะส่งผลต่อความสามารถด้านเนื้อหาวิชาการของผู้เรียนมากกว่าความสามารถ
ด้านการสื่อสาร 
  1.3 พุทธิพิสัย (cognitive style) หมายถึง การรับรู้ การคิดรวบยอด การจัดระเบียบ
ความคิดและความสามารถในการระลึก (recall) ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดนี้อาจส่งผลต่อการเรียนรู้  
แต่ก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจน 
  1.4 เจตคติและแรงจูงใจ (attitudes and motivation) (Gardner & Lambert, 
1972) ได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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  - แรงจูงใจเชิงเครื่องมือ ( instrumental orientation) เนื่องจากผู้ เรียนมี
จุดประสงค์เพ่ือน าไปใช้ เช่น เพ่ือการสอบ เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ หรือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนวิชาอ่ืน ๆ   
  - แรงจูงใจเชิงบูรณาการ ( integrative orientation) ผู้ เรียนมีจุดประสงค์ 
เพ่ือต้องการเรียนรู้มากขึ้น เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน วัฒนธรรมอ่ืน ๆ เพ่ือพบปะสมาคมกับเจ้าของ
ภาษาและเพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของชนชาติเจ้าของภาษา เป็นต้น 
  แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ภาษาและผลสัมฤทธิ์    
ในการเรียน การจัดการเรียนการสอนทีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน    
จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและการฝึกภาษา นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้าง  
เจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริพันธ์ โรจนตมะ (2541) กล่าวว่า เพ่ือให้การเรียน      
การสอนภาษาอังกฤษด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดี ต้องสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติได้ จัดว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิธีหนึ่ง Gardner and Lambert (1972) กล่าวว่า
แรงจูงใจเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศได้ผลดี นอกจากนี้ Gibbs and 
Jenkins (2014) กล่าวว่า ปัญหาหลักของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศก็คือผู้ เรียน 
ขาดแรงจูงใจในการเรียน เพราะผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน Jakobovits 
(1970) กล่าวว่าแรงจูงใจเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนภาษา โดยองค์ประกอบในการ
เรียนภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 4 ประการ และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้ดังนี้ 
  1. ความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศ (Aptitude) 33% 
  2.  สติปัญญา (intelligence) 20% 
  3.  แรงจูงใจ (Motivation) 33% 
  4.  องค์ประกอบอื่น 14% 
 จะเห็นได้ว่า การเรียนภาษาต่างประเทศนั้น นอกจากความถนัดทางการเรียนแล้ว แรงจูงใจ  
ก็มีความส าคัญมากเช่นกัน Harmer (1986) ได้แบ่งแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศไว้ดังนี้ 
  1. แ ร งจู ง ใจภ ายน อก  (Extrinsic Motivation) จึ ง เป็ น ส่ วน เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ
องค์ประกอบภายนอกห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยแรงจูงใจเชิงเครื่องมือ และแรงจูงใจเชิงบูรณาการ 
  2. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายใน
ห้องเรียน ประกอบด้วย 
     ก. เงื่อนไขทางกายภาพ (Physical Condition) คือ เกี่ยวกับบรรยากาศ 
ในห้องเรียน เช่น ห้องเรียนแคบเกินไป ใหญ่เกินไป กระดานมองไม่ชัด 
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     ข.วิธีการสอน (Method) ผู้สอนหาวิธีสอนที่ไม่ท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย 
     ค.ผู้สอน (Teacher) มีลักษณะที่ผู้ เรียนต้องการ คือ ยุติธรรม เชื่อมั่น
ตนเอง เข้าใจเด็ก 
        ง. ความส าเร็จ (Success) กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นนั้น 
ควรเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เด็กส่วนใหญ่ สามารถปฏิบัติได้ประสบผลส าเร็จ 
  3. บุคลิกภาพ (personality) ผลการวิจัยที่ผ่านมายังสรุปแน่ชัดไม่ได้ว่า บุคลิกภาพ
ส่งผลทางตรงต่อการเรียนรู้ เพราะท าการวัดได้ยาก แต่ก็มีแนวโน้มว่าผู้เรียนที่มีบุคลิกเปิดเผย  
ชอบแสดงออก ชอบสมาคมและมีทักษะทางสังคมดี จะกล้าเสี่ยง กล้าลองผิดลองถูก จึงท าให้เกิดการ
เรียนรู้มากข้ึน  
 สรุปได้ว่าปัจจัยด้านนักเรียน ผู้วิจัยได้ยึดแนวคิดของ (Ellis, 1989) และผลการวิจัย พบว่า
ผู้เรียนจะประสบผลส าเร็จในการเรียนหรือไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส าคัญ คือแรงจูงใจ ดังนั้นครูต้อง
เข้าใจผู้เรียนและหาวิธีการจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียน งานวิจัยนี้คัดเลือกเฉพาะตัวแปร  
ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนเป็นหลัก ได้แก่ ความเอาใจใส่ต่อการเรียนและการฝึกฝน
ทั้งในและนอกชั้นเรียน รวมถึงความร่วมมือในการท ากิจกรรมในชั้นเรียนและความกล้าแสดงออก  
เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ    
  
 ปัจจัยด้านโรงเรียน 

 ความพร้อมของโรงเรียนนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน เช่นกัน การมี
อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ จะท าให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนได้มากขึ้น กิตติพร โนนคู่เขตโขง (2539) ได้ศึกษาความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา
และส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดอุดรธานีและได้แบ่งความพร้อมในด้านต่าง ๆ ออกเป็น 4 ด้าน 
คือ 
  1. ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ 
  2. ความพร้อมด้านบุคลากร 
  3. ความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
  4. ความพร้อมด้านงบประมาณ 
 กองวิจัยทางการศึกษา (2546) พบว่า ปัจจัยด้านโรงเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนไม่มีทักษะการ
สื่อสารประกอบด้วย 7 ปัจจัยได้แก่  
  1. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านการสื่อสาร 
  2. ขาดสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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  3. ขาดการบริหารจัดการที่ดีและไม่เห็นความส าคัญของการสอนภาษาอังกฤษ 
  4. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  5. ขาดแหล่งเรียนรู้ 
  6. มีหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
  7. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญและเหมาะสมในการสอนวิชาภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 
 สรุปได้ว่า ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จะท าให้เอ้ือต่อทั้งการสอน  
ของครูและการเรียนของนักเรียน ถ้าโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ มีอาคารสถานที่และจ านวน
ห้องเรียนที่เพียงพอ ก็จะท าให้การท างานของครูเป็นไปด้วยความลื่นไหล สามารถบริหารจัดการเรียน
การสอนของตนได้ดี ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
นอกชั้นเรียนมีความส าคัญมาก การมีศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา ศูนย์การเรียนรู้เพ่ิมเติมหรือห้องสมุด 
ที่จัดเป็นมุมภาษาอังกฤษ จะท าให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะและค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเองได้ ดังนั้น
ปัจจัยด้านโรงเรียนที่จะศึกษาในครั้งนี้จะเน้นที่  การสนับสนุนของโรงเรียนด้านสื่ออุปกรณ์  
และแหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการที่ดีและเห็นความส าคัญของการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้ง 
การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ดังนั้นผู้วิจัยจริงสนใจศึกษา โดยรวบรวม
ปัจจัยส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่ อสาร   
ซึ่งประกอบด้วยการเตรียมการสอนของครู (น าหลักสูตรสู่ห้องเรียน) การเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียน การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และการ
เตรียมความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ ดังที่กล่าวมาข้างต้น 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  งานวิจัยในประเทศ 

 ฐานวัฒน์ พุฒวิบูลย์วุฒิ (2552) ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียน  
จ่าอากาศ พุทธศักราช 2548 ศึกษาจากประชากรนักเรียนจ่าอากาศชั้นปีที่ 3 เหล่าทหารช่างอากาศ 
จ านวน 118 คน เหล่าทหารสื่อสาร จ านวน 75 คน และเหล่าทหารสรรพาวุธ จ านวน 28 คน  
และผู้บริหารโรงเรียนจ่าอากาศ จ านวน 9 คน ครูผู้สอน จ านวน 49 คน ครูด้านการปกครอง จ านวน 
16 คน รวมทั้งสิ้น 295 คน คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และแบบวัด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ ตัวแปรปัจจัย 
ด้านตัวนักเรียน ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานเดิม การใช้เวลาในการอ่านทบทวนต าราเรียน และแรงจูงใจ  
ใฝ่สัมฤทธิ์ ตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัย มีปัจจัยด้านการบริหารโรงเรียน ได้แก่ 
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การจัดหาสื่อการเรียน การจัดการนิเทศภายใน สภาพอาคารสถานที่ห้องเรียน การจัดบริการห้องสมุด 
ปัจจัยด้านครูผู้สอน ได้แก่ ประสบการณ์ในการสอน วุฒิการศึกษา การสอนตรงสาขาวิชาที่จบ
การศึกษา การเตรียมการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ของนักเรียน ตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัย ได้แก่ การจัดการภายใน และการ
ด าเนินกิจกรรมภายในที่พักอาศัย มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ตัวแปรปัจจัยทั้ง 14 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
50.8% และเมื่อพิจารณาตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า มีตัวแปรปัจจัย 
เพียง 7 ตัว ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานเดิม การจัดการนิเทศภายใน  
และการสอนตรงสาขาวิชาที่จบการศึกษา สรุปข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียน  
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
ในชั้นปัจจัยที่ส่งเสริมบรรยากาศในชั้นเรียน (Classroom based factors) ด้านนักเรียนเอาใจใส่ 
ต่อการเรียนและการฝึกฝนทั้งในและนอกชั้นเรียนนักเรียน มีความรู้พ้ืนฐานเดิม การใช้เวลาในการ
อ่านทบทวนต าราเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ร่วมมือและกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ด้านครูมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน มีการสอน
ตรงสาขาวิชาที่จบการศึกษา การเตรียมการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และการสอน  
โดยค านึงถึงความแตกต่างของนักเรียน มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย การบรรยากาศการเรียนการ
สอนที่ผ่อนคลาย กระตุ้นให้ผู้ เรียนกล้าแสดงออก ส่วนปัจจัยด้านนักเรียน คือ ความสนใจ 
และความถนัดในภาษาอังกฤษ ครอบครัวให้การสนับสนุน มีพ้ืนความรู้เดิมและเรียนพิเศษ 3) วิธีการ
พัฒนาความสามารถ ได้แก่ การใส่ใจในการเรียน การท ากิจกรรมต่าง ๆอย่างตั้งใจ กล้าแสดงออก 
และฝึกฝนเพ่ิมเติมอย่างจริงจัง ครูจัดท าแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศการเรียนการสอน 
มีความสนุกสนานไม่ตึงเครียด กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย ส่งเสริมการสื่อสาร  
ท าให้นักเรียนมั่นใจและกล้าแสดงออก ชั้นเรียนต้องเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่วนโรงเรียนต้องคัดเลือกครู 
ที่มีคุณภาพ และโรงเรียนควรมีการบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ด้วย   
  (ธนวัฒน์ อรุณสุขสว่าง, 2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษตามทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  6 เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ
ที่ 21 2) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 3) ศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่ส่ งผลต่อความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4) ศึกษาแนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือ 
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นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2  จ านวน 400 คน  
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด สัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 10 คนและสนทนากลุ่ม จ านวน 5 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียรสัน และ
สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
1) ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับ 
ปานกลาง 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21 พบว่าปัจจัยสนับสนุนด้านตัวผู้ เรียน ด้านตัวครูผู้สอน ด้านครอบครัวและด้านโรงเรียน  
มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
3) การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่าปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านครอบครัว  
และปัจจัยด้านโรงเรียนมีความสัมพันธ์แบบพหุคูณกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  
4) แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพบว่า ด้านผู้เรียนควรเร่งกระตุ้นให้ผู้ เรียน
เห็นความส าคัญ 2) ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอน 3) โรงเรียนควรมีการบูรณาการโดยใช้
ภาษาอังกฤษเข้าไปสอนในรายวิชาอ่ืน พร้อมกันไปด้วย 4) ผู้ปกครองควรให้การดูแลโดยการให้เวลา
และสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษแก่บุตรหลาน 
 เศรษฐพงศ์ จรรยารยชน (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาการเรียน 
การสอนดนตรีของวงออเคสตราเยาวชนในประเทศไทย การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษา
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของออร์เคสตราเยาวชนในประเทศไทย 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย  
ที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของวงออร์เคสตราเยาวชนในประเทศไทย  
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) วงออร์เคสตราเยาวชน จ านวน 4 วง 2) ผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทเกี่ยวกับ
วงออร์เคสตรา ผู้จัดการวงดนตรีเยาวชน วาทยกร ครูผู้อบรมและนักดนตรีที่มีประสบการณ์ในวงออร์
เคสตราเยาวชนรวม 4 วง เป็นจ านวน 16 คน เครื่องมือวิจัยได้แก่ 1) แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร 
2) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 1) ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่ และตีความเชิงบรรยาย 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของวงออร์เคสตรา
เยาวชนในประเทศไทย ผลการวิจัยด้านปัจจัย สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนา 
การเรียนการสอนของวงออร์เคสตราของเยาวชนในประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก คือ  
1) ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูผู้ฝึกอบรมแต่ละวงมีคุณวุฒิและประสบการณ์คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้วาทยกร
เป็นผู้มีบทบาทในการสอนซึ่งมีความส าคัญในกิจกรรมและการสอนของวงออร์เคสตราวเยาวชน  
ครูผู้ฝึกอบรมมีบทบาทภายใต้บริบทของการท างานของวาทยากร 2) ด้านผู้เรียน พบว่า ความแตกต่าง
ในเชิงทักษะด้านดนตรีของผู้เรียนในแต่ละวงมีบาทส าคัญต่อการก าหนดแนวทางการจัดการเรียน  
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การสอนและการก าหนดสาระการเรียนรู้ 3) ด้านสาระการเรียนรู้ พบว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ทักษะของผู้ เรียนและการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 4) บริบททางการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย กระบวนการบริหาร งบประมาณ สภาพแวดล้อมการสอน และการวัดผลประเมินผล 
ปัจจัยทั้งสี่ด้านมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนในวงออร์เคสตราเยาวชน  
ที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผู้เรียนของแต่ละวง 
 เสมอกาญจน์  โสภณหิรัญรักษ์  (2557) ได้ศึกษาปัจจัยในการจัดการเรียนการสอน 
แบบผสมผสานและกระบวนการเรียนรู้แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์การ  
วิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
learning) ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 2) ศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบ  
ในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ส่งผล  
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 3) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานและกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา  
เชิงสร้างสรรค์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed methods research) แบบ Embedded 
design ซึ่งเก็บข้อมูลเชิงปริมาณกับนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ จ านวน 545 คน และเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานจ านวน 1 รายวิชา  
พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้สอนและผู้ เรียนในรายวิชา เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม  
แบบประเมินผลงาน แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติบรรยาย 
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โมเดลสมการโครงสร้าง และวิเคราะห์
เนื้อหาของข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกต และสัมภาษณ์ผู้สอน และผู้เรียนเพ่ือตรวจสอบความตรง
ของข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 จากการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มี 
ตัวแปรการเรียนการสอนแบบผสมผสานและกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวแปร  
เชิงสาเหตุ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าโมเดลปฏิสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานและกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ไม่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ผลจากากรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้สอน
ประยุกต์กลยุทธ์การเรียนการสอนที่หลากหลายเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้  
  จากการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเป็นโมเดลที่สามารถปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้เหมาะสม
ที่สุด และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตาม  
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ได้ร้อยละ 29.1 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีความสัมพันธ์กับกระบวนการแก้ปัญหา 
เชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียน พบว่า 
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่ผู้สอนประยุกต์ในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอน
จัดให้ผู้เรียนตลอดภาคการศึกษา อาทิ การตั้งค าถาม การระดมสมอง การสร้างห้องเรียนที่ยืดหยุ่ น 
เป็นต้น 
 จากการวิเคราะห์โมเดลความถดถอย ตัวแปรปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานและกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 10 ปัจจัย สามารถอธิบายความแปรปรวน  
ของความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 23 โดยตัวแปรกิจกรรมการเรียนรู้ตัวแปร
เดียวที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ การศึกษาจากกรณีศึกษา การลงมือปฏิบัติ  
การท าโครงงานเดี่ยวและกลุ่ม เป็นต้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้   
 สรุปผลจากการศึกษางานวิจัยในประเทศ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลหรือมีความสัมพันธ์ต่อ 
การจัดการเรียนการสอน หรือการพัฒนาผู้ เรียน ประกอบด้วย ด้านตัวผู้ เรียน ความสนใจใฝ่รู้ 
กระตือรือร้นของผู้เรียน ด้านครู มีความรักเด็ก รักในวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ พัฒนาตนเอง
และด้านการจัดการเรียนการสอนของครู จัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ตอบสนองความสนใจผู้เรียน  
สร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้นักเรียน  และปัจจัยสนับสนุน เป็นสิ่งสนับสนุนให้การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 งานวิจัยต่างประเทศ 

  Ahmed (2012) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอนของครูในระดับอุดมศึกษาในประเทศ
ปากีสถาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือวัดผลและสรุปการรับรู้ของผู้บริหารเกี่ยวกับปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของครู 2) เพ่ือวัดผลและสรุปการรับรู้ของครูเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ 
ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของตนเอง 3) เพ่ือวัดผลและสรุปการรับรู้ของครูเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ  
ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของนักเรียน โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจาก 50 โรงเรียน แต่ละโรงเรียน
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู 2 คน และนักเรียน 5 คน รวมผู้บริหาร 50 คน ครู 100 คน และนักเรียน 
250 คน ใช้แบบสอบถาม 3 ชุด จัดกระท าข้อมูลในรูปตารางประกอบค าบรรยาย วิเคราะห์  
และตีความข้อมูล จากค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนด้วย ANOVA   
ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารมีความเห็นว่าครูมีความรู้ ความช านาญ ครูและนักเรี ยนมีความรู้
ความสามารถในระดับสูงที่สุดในสี่ปัจจัยการปฏิบัติงานของครู ปัจจัยทัศนคติที่มีต่อนักเรียนอยู่ใน
ระดับต่ าสุด ด้านการสอนของครูและบุคลิกลักษณะของครูอยู่ในระดับกลาง ๆ แม้สรุปได้ว่าความรู้
ความสามารถของครูอยู่ระดับสูงสุด แต่ครูก็ควรที่จะตั้งใจและพัฒนางานต่อ ๆ ไป 
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  Abad (2013) ได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านการสอนที่มีอิทธิพลต่อการสอนภาษาอังกฤษ 
ในโรงเรียนรัฐบาล 4 โรงเรียนในรัฐโคลัมเบีย ศึกษาโดยการสัมภาษณ์ครู 12 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับหลักส าคัญทางภาษา 3 ประการ คือ ความสามารถทางการสื่อสาร 
ผลกระทบเกี่ยวกับภาษาพ้ืนเมือง และผลการใช้ภาษาต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า การใช้ภาษา
พ้ืนเมืองของครู เจตคติของครูมีผลต่อการสอน แต่การรับรู้บทบาทของตนเองที่จะต้องนาเป็นครูมือ
อาชีพ โดยเข้ารับการอบรมพัฒนาเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 Tran (2013) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย
เวียดนาม  ซึ่งต้องการให้ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบโฟกัสกรุ๊ป 3 กลุ่ม ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้างกับนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัย  
จ านวน 20 คนในสาขาที่แตกต่างกัน ผู้สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มเป็นนักศึกษาจาก 11 มหาวิทยาลัย   
ผลการศึกษาพบว่าด้านความส าคัญของภาษาอังกฤษมีความส าคัญมากเพราะนักเรียนที่มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษการมีความรู้ภาษาอังกฤษจะน าไปสู่การเรียน การเลือกท างานที่ดีและมีชีวิตที่ดี  
ในอนาคต นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้ เพ่ือสร้างความมั่น ใจ
ในการหางาน ด้านการสอนในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับไม่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความ
สับสนกับการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย เป็นห้องเรียนที่น่าเบื่อ ขาดแรงจูงใจ ห้องเรียนใหญ่ 
นักเรียนมากมีทั้งผู้เรียนที่เคยเรียนมาแล้วหรือเพ่ิงเรียนครั้งแรก แต่ต้องเรียนด้วยกัน ผู้รับการ
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่พอใจ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ตอบเค้ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในความรู้
พ้ืนฐานทั่วไป แต่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษแบบสิ้นหวังหรือไม่มีความหวังในการเรียน  
ซึ่งต่อไปต้องเสียเงินไปเรียนภาษาอังกฤษข้างนอกมหาวิทยาลัย การศึกษาครั้ งนี้พบปัญหาที่การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษไม่ประสิทธิภาพเพราะว่า ห้องเรียนใหญ่มากเกินไป นักเรียนในชั้นมีความ
แตกต่างกันมาก ขาดแคลนสื่อการสอน มีเวลาเรียนอันจ ากัด การสอนเน้นที่โครงสร้างไวยากรณ์  
สอนเพ่ือสอบ ครูมีข้อจ ากัดด้านเวลาในการเตรียมการสอนและการปรับปรุงการสอน 
 Chen (2016) ได้ศึกษาถึงความร่วมมือกันระหว่างครูภาษาอังกฤษในการพัฒนาและใช้วิธี
สื่อสารที่มีความส าคัญ ตามบริบทในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของไต้หวัน วิธีการสื่อสารเช่นการสอน
ภาษาสื่อสาร (CLT) และการสอนภาษาตามงาน (TBLT) ได้รับการส่งเสริมในการสอนภาษาที่สองทั่ว
โลกมานานกว่าสี่สิบปี ตามที่เชื่อกันว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนภาษา แต่ครูบางส่วนก็ไม่เห็นด้วย
วัตถุประสงค์เพ่ือระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน การสืบเสาะข้อมูลการปฏิบัติในห้องเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย EFL ของไต้หวันเพ่ือระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากสมมติฐาน
ที่ว่าการเรียนรู้ของครูเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนจ าเป็นต้องมีการจัดท าโครงการพัฒนาครู (TD)  
และใช้การวิจัยการปฏิบัติเพ่ือส ารวจว่าจะช่วยให้ครูพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารได้
อย่างไร โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม การสัมภาษณ์และสังเกตในห้ องเรียน ผลการวิจัยพบว่า 
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ความไม่เข้าใจของครูเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานจะเป็นปัจจัยส าคัญกว่าความเชื่อของครู ซึ่งส่งผล
ให้ผู้เรียนได้รับรู้เนื้อหาสาระการเรียนรู้/ต าราเรียนและเวลา แบบเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติ การศึกษา 
ครั้งนี้ยังพบวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้ครูได้เรียนรู้ที่จะใช้ก ารสอนแบบใหม่นี้ ขั้นแรก 
ให้จัดหาตัวอย่างของผู้ปฏิบัติงานด้านการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้  
เชิงปฏิบัติของทฤษฎีดังกล่าว ประการที่สองการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูเช่นเดียวกับความช่วยเหลือ
ของผู้เชี่ยวชาญช่วยให้การท างานของครูการศึกษามีประสิทธิภาพ สิ่งนี้น าไปสู่ข้อสรุปว่าวิธีการสื่อสาร
ช่วยกระตุ้นครูในการปฏิบัติวิชาชีพของพวกเขา ข้อค้นพบของงานวิจัยนี้อาจชี้ให้เห็นถึงแง่มุมของ  
การเรียนการสอนภาษาที่ 2 ในบริบทที่คล้ายคลึงกันอ่ืน ๆ และอาจเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ก าหนด
นโยบายการศึกษาผู้ปฏิบัติงานและครูผู้สอนด้านการศึกษาในการใช้แนวทางที่เป็นนวัตกรรม สรุปผล
การศึกษาวิจัยจากต่างประเทศ การสอนกระบวนการสื่อสารช่วยเพ่ิมความสามารถในการสื่อสาร  
ของผู้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และท าให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียนในการมีทักษะ
การสื่อสารในระยะยาว ผลการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ช่วยเพ่ิมแรงจูงใจของนักเรียน  
และมีผลต่อความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนเพ่ิมขึ้น การพัฒนาบุคลากรครู  
โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน กระตุ้นให้ครูได้เรียนรู้จากเพ่ือน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศสุกท้ายจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
 ข้อสรุปผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ 
 ปัจจัยที่ส่งผลถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ปัจจัยส าคัญที่สุดคือครูผู้สอน 
ควรเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอน สอนตรงตามสาขาวิชาที่จบ มีการเตรียมการสอน สอนโดยใช้
กิจกรรมที่ หลากหลาย มีการใช้สื่ อการสอน สอนโดยค านึ งถึ งความแตกต่างของผู้ เรียน  
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เป็นกันเอง ท าให้นักเรียนกล้าแสดงออกและเกิดแรงจูงใจที่ดีในการ
เรียนภาษาอังกฤษ ครูควรได้รับการพัฒนาความรู้  ด้านผู้เรียน เอาใจใส่ต่อการเรียน ร่วมฝึกกิจกรรม
ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้คิด ได้ปฏิบัติจริงเป็นการฝึกทักษะจะมีผลต่อการสื่อสารของนักเรียน  
เกิดแรงจูงใจที่ดีในการเรียนภาษา เมื่อนักเรียนได้ใช้บ่อย ๆ ย่อมมีความสามารถเพ่ิมขึ้นตามล าดับ 
ด้านโรงเรียน ตระหนักในความส าคัญของการเรียนภาษา สนับสนุนสื่ออุปกรณ์แหล่งเรีย นรู้  
จัดบรรยากาศให้เอ้ืออ านวย ส่งเสริมให้ครูเกิดการพัฒนาตนเองพัฒนากลุ่มด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการใช้ภาษาในโรงเรียนให้มากที่สุด ส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ภาคบังคับทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครู  ในสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

  ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัย ไว้ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู และนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ทุกโรงเรียน ดังนี้ 

   1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียน   

23 โรง จ านวน 43 คน  

   1.2 นักเรียนในห้องที่ครูสอนภาษาอังกฤษสอน จ านวน 48 ห้อง รวม 1,349 คน 

ประกอบด้วย 

    - นักเรียนระดับประถมศึกษา 23 ห้อง จ านวน 664 คน 

   - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 25 ห้อง จ านวน 685 คน 

  2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย                   

 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-Stage Sampling)  แบ่งตามขนาดโรงเรียน โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 



  
 

36 

(Krejcie & Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  

จ านวนรวม 302 คน 
 

ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ที ่ โรงเรียน ครู 
นักเรียน 

ป. 6 ม. 3 
1 บ้านห้วยมงคล 2 38 8 17 4 

2 บ้านหนองพรานพุก 1 31 7 33 7 

3 บ้านทับใต้ 2 27 6 22 5 
4 บ้านห้วยไคร้ 2 23 5 38 9 

5 บ้านเนินพยอม 1 21 5 13 3 

6 โรตารี่กรุงเทพฯ 2 50 11 39 9 
7 อานันท์ 2 45 10 44 10 

8 บ้านหนองตะเภา 1 17 4 27 6 

9 บ้านต าหรุ  (วิงประชาสงเคราะห์) 2 38 4 22 5 
10 บ้านหนองหอย 2 29 8 37 8 

11 บ้านหนองยิงหมี 3 26 7 43 10 
12 บ้านดอนกลาง 2 14 6 18 4 

13 บ้านหนองเกด 2 11 3 24 5 

14 อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 6 96 21 80 18 
15 วัดดอนยายหนู 1 15 3 20 4 

16 บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) 2 46 10 37 8 

17 บ้านหนองจิก 1 9 2 12 3 
18 บ้านศาลาลัย 1 21 5 32 7 

19 บ้านหนองขาม 2 28 6 51 12 
20 บ้านลาดวิถ ึ 2 26 6 10 2 

21 บ้านหนองคาง 2 24 5 25 6 

22 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 13 3 19 4 
23 บ้านพุน้อย 1 16 4 22 5 

                           รวม     43 664 148 685 154 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือ      

          1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพ 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับของ 

ทุกโรงเรียน ในสั งกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2  

ซึ่งประกอบด้วย 

  1.1 ข้อมูลด้านครูผู้สอน 

   1.1.1 เพศ                                                 

    1.1.2 อายุ 

                                  1.1.3 วุฒิการศึกษา 

                                   1.1.4 การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

                                   1.1.5 ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ 

                                   1.1.6 ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

                                   1.1.7 การรับการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ 

                            1.2 ด้านความพร้อมของโรงเรียน 

       1.2.1 ความพร้อมด้านการเตรียมการสอนของครู 

                                   1.2.2 ความพร้อมเชิงนโยบาย 

                                  1.2.3 ความพร้อมด้านบุคลากร 

                                   1.2.4 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 

                                   1.2.5 ความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์     

                            1.3 ข้อมูลด้านนักเรียน   

                                   1.3.1 ระดับชั้นเรียน 

                                   1.3.2 เพศ 

                                   1.3.3 เวลาเรียนภาษาอังกฤษต่อสัปดาห์ 

                                   1.3.4 ความพึงพอใจของนักเรียน 

                                   1.3.5 ความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมด้านการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 
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 2. ตัวแปรตาม (Dependent  Variables) คือ 

   2.1 สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู        

                               2.2 ผลที่เกิดกับนักเรียน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้  คือ  
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย 4 ตอน 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ และข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การสอน
ภาษาอังกฤษ ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการได้รับการอบรม/พัฒนา 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านปัจจัยความพร้อมของโรงเรียน  
5 ด้าน ที่ มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภ าษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
ซึ่งประกอบด้วย การเตรียมการสอนของครู (การน าหลักสูตรสู่ชั้นเรียน) ความพร้อมเชิงนโยบาย 
ความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์  
เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  ดังนี้ 
  ระดับ 5  หมายถึง  ปฏิบัติมากที่สุด 
  ระดับ 4  หมายถึง  ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
  ระดับ 3  หมายถึง  ปฏิบัติบ้างบางครั้ง 
  ระดับ 2  หมายถึง  ปฏิบัติระดับน้อย 
  ระดับ 1  หมายถึง  ปฏิบัติระดับน้อยที่สุด 
                     ตอนที่  3 แบบสอบถามสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู 
ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และด้านผลที่เกิดกับ
นักเรียน ซึ่งเป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 5  หมายถึง  ปฏิบัติมากที่สุด 
  ระดับ 4  หมายถึง  ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
  ระดับ 3  หมายถึง  ปฏิบัติบ้างบางครั้ง 
  ระดับ 2  หมายถึง  ปฏิบัติระดับน้อย 
  ระดับ 1  หมายถึง  ปฏิบัติระดับน้อยที่สุด 
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                    ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามพบจากการจัดการเรียน 
การสอน เป็นลักษณะปลายเปิด 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ ระดับชั้นเรียน เพศ จ านวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ    
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับตัวครู การเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครู การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้/การปฏิบัติติของนักเรียน 
เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  ดังนี้ 
  ระดับ 5  หมายถึง  พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
  ระดับ 4  หมายถึง  พึงพอใจระดับมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง  พึงพอใจพอประมาณ 
  ระดับ 2  หมายถึง  พึงพอใจระดับน้อย 
  ระดับ 1  หมายถึง  พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
     ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน จากแบบสอบถามความพึงพอใจในตอนที่ 2 เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 4 ระดับ ดังนี้ 
                   ระดับ 3  หมายถึง  ปฏิบัติเสมอ ๆ     
                   ระดับ 2  หมายถึง  ปฏิบัติบ่อย ๆ     
                   ระดับ 1  หมายถึง  ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 
                   ระดับ 0  หมายถึง  ไม่เคยปฏิบัติ 
  ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ    
 
การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

  ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยที่เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สร้างเครื่องมือ  ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
     1.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี จากต ารา เอกสารและงานวิจัย 
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
ซึ่งประกอบด้วยด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการปฏิบัติของครู 
    1.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบสังเกต แบบสอบถามจากหนังสือ ต ารา                    
และงานวิจัยต่าง ๆ   
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     1.3 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครูตามประเด็นที่ ก าหนด จากนั้น 
น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข  
   1.4 น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบ ความเที่ยงตรง 
ของเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ ใช้ เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถาม 
กับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) รายข้อ ตามเกณฑ์ คือ 
                       + 1  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
      0   หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
     -1   หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย 0.5 ขึ้นไป แสดงว่าประเด็นค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ เนื้อหาหรือประเด็นพฤติกรรม สามารถน าไปใช้ได้  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ , 2540)  
และ ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 0.50 ต้องน ามาปรับปรุง หรือตัดทิ้งตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
ซึ่งผลรวมจากทุกข้อปรากฏค่าอยู่ระหว่าง 1 ที่ระดับ 0.94 
 1.5 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้ว ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือความสมบูรณ์ของเครื่องมือ 
                 1.6 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try out) เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability)  
ของแบบสอบถามกับกลุ่มประชากรที่มีความใกล้เคียงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ซึ่งเป็น
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  
แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการของครอนบาช (Cronbach, 1970)  
ผลปรากฎ ดังนี้ 
                     แบบสอบถามด้านความพร้อมของโรงเรียนมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.84 
                     แบบสอบถามด้านสภาพการจัดการเรียนการสอนมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
   2.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี จากต ารา เอกสารและงานวิจัย 
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ แรงจูงใจของผู้ เรียน การจัดการเรียนการสอนของครู 
และบรรยากาศนั้นเรียน 
  2.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนตามประเด็นที่ก าหนด จากนั้น 
น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไข  
 2.3  น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใช้เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
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(Index of Item Objective Congruence: IOC) รายข้อ ตามเกณฑ์  ผลปรากฏว่าได้ค่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.95  
 2.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือความสมบูรณ์ของเครื่องมือ 
                 2.5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try out) เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability)  
ของแบบสอบถามกับกลุ่มประชากรนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามา
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาช (Cronbach alpha-
coefficient) ผลปรากฏว่าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 
แบบสอบถามความถี่ท่ีท ากิจกรรมมีค่าความเชื่อมั่น 0.89 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพ่ือแจ้งขอความร่วมมือไปยัง
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับทั้ง 23 โรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และนักเรียน 1 ห้องท่ีเรียนกับครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามด้วยตนเอง 
ทั้ง 2 ฉบับ   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าข้อมูลมาจัดระเบียบ 
ลงรหัส และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือค านวณหาค่าสถิติ 
ตามล าดับขั้นตอนดังนี้  
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ  
หาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  
 2.การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจัยความพร้อมของโรงเรียน  
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมการสอนของครู ความพร้อมเชิงนโยบาย ความพร้อมด้านบุคลากร  
ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ สภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และผลที่เกิดกับผู้เรียน ความพึงพอใจของนักเรียน ความถี่ที่ท ากิจกรรม โดยหา 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยความพร้อมของโรงเรียนกับสภาพการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ื อการสื่ อสาร โดยใช้ ค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั ม พันธ์ เพี ยร์สั น  
(Pearson product moment correlation coefficient)   
 4. วิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมของโรงเรียน สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
ผลที่เกิดกับผู้เรียน และความพึงพอใจของผู้เรียน โดยก าหนดระดับคุณภาพตามแนวคิดของเบสท์ 
(Best, 1977)  มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00   หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50   หมายถึง   ระดับมาก  
                     ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50   หมายถึง   ระดับปานกลาง 
                     ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50   หมายถึง   ระดับน้อย 
     ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50   หมายถึง   ระดับน้อยที่สุด 
               5. วิเคราะห์ความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนตามค่าอันตรภาคชั้น ตามสูตร 
 

สูตรค่าอันตรภาคชั้น   = 
 
 
                     ค่าเฉลี่ ย   2.01 – 3.00   หมายถึง   
มีความถ่ีในการปฏิบัติระดับมาก  
                     ค่าเฉลี่ย  1.01 – 2.00   หมายถึง   มีความถ่ีในการปฏิบัติระดับปานกลาง  
                     ค่าเฉลี่ย  0.00 – 1.00   หมายถึง   มีความถ่ีในการปฏิบัติระดับน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ข้อมูลค่าสูงสุด – ข้อมูลค่าต่ าสุด 

จ านวนชั้น 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2” เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และตอบข้อค าถามของการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล  
คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ จ านวน 23 โรงเรียน รวม 43 คน                      
ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์และเสนอผล 
การวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 6 ตอน  ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1   วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของครแูละนักเรียน 
ตอนที่ 2   วิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ตอนที่ 3   วิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมของโรงเรียน และความสัมพันธ์ความพร้อม 
              ของโรงเรียนกับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ตอนที่ 4   วิเคราะห์ความพึงพอใจและความถ่ีในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน  

 
ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพส่วนตัวเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ จ านวน 23 โรงเรียน                 
รวมคร ู43 คน นักเรียน 302 คน 
           ครูแยกพิจารณาตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา การรับรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ
ตนเอง ประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ ผลการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
และการได้รับการพัฒนาความด้านภาษาอังกฤษ นักเรียน พิจารณาตามระดับชั้น เพศ และจ านวน
ชั่วโมงการเรียนต่อสัปดาห์ 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของครูผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

จ านวน 
คน 

N=43 
ร้อยละ 

     เพศ 

          1. ชาย 
          2. หญิง 
                 รวม 

 
4 
39 
43 

 
 9.30 
90.70 

 100.00 

     อายุ 
          1. ต่ ากว่า 31 ป ี
          2. 31-40 ป ี
          3. 41-50 ป ี
          4. 51 ปีขึ้นไป 
                  รวม 

 
18 
10 
4 
11 
43 

 
41.90 
23.30 
 9.30 
25.60 
100.00 

     วุฒิการศึกษา 
          1. ปริญญาตร ี
          2. ปริญญาโท 
                 รวม 

 
36 
7 
43 

 
83.70 
16.30 
100.00 

     ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
          1. ระดับปานกลาง 
          2. ระดับดี 
          3. ระดับดีมาก 
                 รวม 

 
16 
18 
9 
43 

 
37.20 
41.90 
20.90 

 100.00 

    ประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 
1. ต่ ากว่า 5 ปี 
2. 5-10 ปี 
3. 11-15 ปี 
4. 16-20 ปี 
5. มากกว่า 20 ปี 

              รวม 

 
14 
12 
5 
2 
10 
43 

 
32.60 
27.90 
11.60 
 4.70 
23.30 
100.00 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 

จ านวน 
คน 

N=43 
ร้อยละ 

ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากการสอบ 
          1. A1 
          2. A2 
          3. B1 
                  รวม 

 
7 
15 
7 
29 

 
16.30 
34.90 
16.30 
67.50 

ผลการรับการอบรม/พัฒนาของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในช่วง 2 ปี 
1. ไม่เคยอบรม/พัฒนา 
2. อบรม/พัฒนาจ านวน  1 ครั้ง 
3. อบรม/พัฒนาจ านวน  2 ครั้ง 
4. อบรม/พัฒนาจ านวน  3 ครั้ง 
5. อบรม/พัฒนาจ านวน  4 ครั้ง 

 
5 

     15 
     18 
       3 
       2 

 
11.63 
34.88 
41.86 

     6.98 
   4.65 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 39 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 90.70 มีอายุต่ ากว่า 31 ปีมากที่สุด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 41.90 รองลงมาเป็นผู้ที่มี
อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60 อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.3 และอายุระหว่าง 41-50 ปี มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 
 ด้านวุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจบปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.70 และปริญญาโท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 ส่วนด้านการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความสามารถระดับดี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 41.90  
รองลงมาเป็นระดับปานกลาง จ านวน 16 คิดเป็นร้อยละ 37.20 และระดับดีมาก จ านวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.90 ด้านประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณ์  ต่ ากว่า 5 ปี  จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 32.60 รองลงมามีประสบการณ์                       
5-10  ปี  จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.90 ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี  จ านวน 10 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 23.30 ประสบการณ์ 11-15 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 และต่ าสุด
ประสบการณ ์16-20 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 
 ด้านผลการประเมินความสามารถจากการสอบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่                    
มีความสามารถด้านความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเอ 2 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 34.90
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รองลงมาอยู่ในระดับเอ 1 และ บี 1 มีจ านวนเท่ากัน คือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 และสุดท้าย 
มีผู้ที่ไม่เคยผ่านการสอบ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56 
 ด้านสุดท้ายคือการได้รับการอบรม/พัฒนา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับการ
อบรมพัฒนา 2 ครั้ง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 41.86 รองลงมาได้รับการอบรม/พัฒนา จ านวน 
1 ครั้ง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 34.88 ได้รับการอบรม/พัฒนา 3 ครั้ง จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.98 ได้รับการอบรม/พัฒนา 4 ครั้ง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.65 และผู้ที่ไม่เคยได้รับ
การอบรม/พัฒนาเลย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
  คน ร้อยละ 

    ระดับชั้น 

          1. ประถมศึกษา 
          2. มัธยมศึกษา 
                รวม 

 
154 
148 
302 

 
  51.00 
  49.00 
100.00 

     เพศ 
          1. ชาย 
          2. หญิง 
                  รวม 

 
117 
185 
302 

 
 38.70 
 61.30 
100.00 

     ชัว่โมงเรียนภาษาอังกฤษต่อสัปดาห์ 
          1. 2 ชั่วโมง 
          2. 3 ชั่วโมง 
          3. 4 ชั่วโมง 
          4. 5 ชั่วโมง 
          5. 6 ชั่วโมง 
                 รวม 

 
54 
133 
87 
25 
3 

302 

 
17.90 
44.00 
28.80 
  8.30 
  1.00 
100.00 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา  
จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 49  
เมื่อพิจารณาด้านเพศ พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 61.30  
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เมื่อพิจารณาด้านเวลาเรียนภาษาอังกฤษต่อสัปดาห์ พบว่า นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษ 3 ชั่วโมง          
ต่อสัปดาห์ มีจ านวนสูงสุด 133 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษ 
4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 
 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ประกอบด้วยสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและผลที่เกิดกับนักเรียน จ านวน 

รวม 19 ข้อ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มประชากร  
43 คน ตามตาราง 

 
ตารางที่ 4 วิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 
 

สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( x̄ ) S.D. ระดับ ล าดับ 

1.สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                
1.1 ครูด าเนินงานการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้นักเรียนตามนโยบายและหรือ
ตามบริบทของโรงเรียนและผู้เรียน 

4.40 0.50 มาก 2 

1.2 ครูมีความม่ันใจว่านักเรียนทุกคนพัฒนาได้ 4.26 0.44 มาก 5 
1.3 ครูออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามล าดับขั้น และเน้นการฝึกฝนด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย 

4.26 0.44 มาก 5 

1.4 ครูเน้นให้นักเรียนได้ฝึกผ่านสถานการณ์
จ าลอง ด้วยกิจกรรมกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย  
กิจกรรมคู่ และกิจกรรมเดี่ยว 

4.14 0.60 มาก 10 

1.5 ครูน าโครงสร้าง การออกเสียง และค าศัพท์
มาสู่กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
ที่สอดคล้องกับสภาพจริงให้มากท่ีสุด 

4.14 0.82 มาก 10 

1.6 ครูส่งเสริมการบูรณาการการคิดควบคู่ 
กับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารบ่อย ๆ   

4.19 0.55 มาก 8 

1.7 ครูเป็นแบบอย่างโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
ในชั้นเรียนและกระตุ้นให้โอกาสนักเรียน 
ใช้ภาษาสื่อสารโต้ตอบบ่อย ๆ   

4.26 0.54 มาก 5 
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สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( x̄ ) S.D. ระดับ ล าดับ 

1.8 ครูชมเชยเมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้อง  
และให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนต้องปรับปรุงแก้ไข 

4.77 0.43 มากที่สุด 1 

1.9 ครูดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงทั้งนักเรียนอ่อน
(ซ่อม) และนักเรียนเก่ง(เสริมต่อยอดเพ่ิมขึ้น) 

4.21 0.41 มาก 7 

1.10 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

4.16 0.62 มาก 9 

1.11 ในบางกรณีเรื่องที่เข้าใจยาก ครูอาจใช้วิธี 
การแปล หรือการให้กฎเกณฑ์ทางภาษา 

4.26 0.49 มาก 5 

1.12 ครูวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
จากการจัดกิจกรรมข้างต้น 

4.23 0.43 มาก 6 

1.13 ครูส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษา 
ของนักเรียนโดยต่อเนื่องทั้งในห้องเรียนและ 
นอกห้องเรียน 

4.28 0.45 มาก 4 

1.14 ครูมักใช้เกม และการแข่งขันช่วยกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียน 

4.35 0.48 มาก 3 

2. ผลที่เกิดกับนักเรียน 
2.1 นักเรียนมีความสนุกในการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 

4.28 0.45 มาก 4 

2.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.14 0.56 มาก 10 
2.3 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ได้ตามวัย 

3.88 0.59 มาก 11 

2.4 นักเรียนสามารถแนะน าความรู้ง่าย ๆ  
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสื่อสารให้เพื่อน 
หรือน้อง ๆ ได้ 

3.65 0.61 มาก 13 

2.5 โรงเรียนมีตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน หรือท า
กิจกรรมทางภาษานอกสถานที่ 

3.74 0.66 มาก 12 

รวม 4.18 0.46 มาก  
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จากตารางที่ 4 พบว่าโดยภาพรวมสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ

มาก โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย (  x̄ ) = 4.77         
และ S.D. = 0.43 ได้แก่ ครูชมเชยเมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้อง และให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนต้องปรับปรุง
แก้ไข รองลงมาคือ ครูด าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนตามนโยบาย 
หรือตามบริบทโรงเรียนและผู้เรียน และครูมักใช้เกมและการแข่งขันช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  

ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) = 4.40 และ 4.35 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) = 0.50 และ 0.48 ตามล าดับ 
           ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถแนะน าความรู้ง่าย ๆ เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษสื่อสารให้ เพ่ือนหรือน้อง ๆ รองลงมา คือ โรงเรียนมีตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน  
หรือท ากิจกรรมทางภาษานอกสถานที่ได้ และนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามวัย ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) = 3.65 3.74 และ 3.88 ตามล าดับ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.61 0.66  
และ 0.59   
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความพร้อมกับสภาพการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

 ซึ่งในการวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนนี้ 
แบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ ปัจจัยความพร้อมของโรงเรียน ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านการ
เตรียมการสอน ปัจจัยความพร้อมเชิงนโยบาย ปัจจัยความพร้อมด้านบุคลากร ปัจจัยความพร้อม 

ด้านอาคารสถานที่ และความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มประชากร 43 คน และความสัมพันธ์ปัจจัยความพร้อมของโรงเรียน 
กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   
 
ตารางที่ 5 ปัจจัยความพร้อมของโรงเรียน (N = 43)      

ความพร้อมของโรงเรียน ( x̄ ) S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ความพร้อมด้านการเตรียมการสอนของ
โรงเรียน                       

4.51                0.29              มากที่สุด 1 

1.1 ครูศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศพร้อมวิเคราะห์และ 

ออกแบบหลักสูตรสู่ชั้นเรียนตามระดับชั้น 

4.37 0.48 มาก 4 

1.2 ครูวางแผนการสอนโดยจัดท าโครงสร้าง

หลักสูตรและโครงสร้างเวลาเรียน 

4.42 0.50 มาก 3 
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ความพร้อมของโรงเรียน ( x̄ ) S.D. ระดับ ล าดับ 

1.3 ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมง

ตามองค์ประกอบที่โรงเรียนก าหนด 

4.77 0.43 มากที่สุด 1 

1.4 ครูเตรียมการสอนทุกครั้ง เพื่อเตรียม

กิจกรรม สื่อและการวัดผลประเมินผล 

4.67 0.42 มาก 2 

1.5 ครูเตรียมฝึกออกเสียงค าใหม่ 

ให้ใกล้เคียงกับเสียงเจ้าของภาษา 

4.33  0.47       มาก       5 

2.ความพร้อมเชิงนโยบาย 4.17 0.40 มาก 3 
2.1 โรงเรียนแจ้งนโยบายการพัฒนา 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ 
ครูผู้สอนทราบ 

4.30 0.51 มาก 3 

2.2 โรงเรียนมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินงาน
นโยบายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

4.37 0.49 มาก 2 

2.3 โรงเรียนจัดส่งครูภาษาอังกฤษเข้ารับ 
การอบรมพัฒนาแบบเข้ม (Boot Camp)   
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

4.56 0.55 มาก 1 

2.4 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการขยายผล 
การอบรมเผยแพร่ความรู้สู่เพ่ือนครู 

3.77 0.68 มาก 5 

2.5 โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

3.86 0.68 มาก 4 

3.ความพร้อมด้านบุคลากร                                 4.40              0.41                              มาก 2 
3.1 โรงเรียนมีบุคลากรครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ที่มีความถนัด   

4.60 0.54 มากที่สุด 1 

3.2 โรงเรียนมีครูเพียงพอในการสอน
ภาษาอังกฤษ 

4.23 0.65 มาก 3 

3.3 ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียน 
การสอน 

4.35 0.48 มาก 2 

4.ความพร้อมด้านอาคารสถานที่                                   4.05               0.45                มาก 5 
4.1 โรงเรียนมีอาคารสถานที่ห้องเรียน 
และห้องพิเศษเพียงพอ 

4.28 0.55 มาก 1 
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ความพร้อมของโรงเรียน ( x̄ ) S.D. ระดับ ล าดับ 

4.2 โรงเรียนสนับสนุนการจัดชั้นเรียน 
และบรรยากาศในโรงเรียนให้เอ้ือต่อ 
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

4.26 0.49 มาก 2 

4.3 โรงเรียนมีห้องภาษาอังกฤษ หรือมีมุม
ภาษาอังกฤษทุกห้อง หรือเขตภาษาอังกฤษ 
(English Zone/ English Area/  
English Corner) 

3.63 0.69 มาก 3 

5.ความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์                                  4.17             0.44                 มาก 3 
5.1 โรงเรียนมีสื่อเอกสารเช่น แบบเรียน   
แบบฝึก ดิกชันนารี ใบงาน ใบความรู้เพียงพอ 

4.56 0.50 มากที่สุด 1 

5.2 ทุกห้องเรียนมีวัสดุ โสตทัศนูปกรณ์ 4.12 0.73 มาก 2 
5.3 ครูเตรียมสื่อเสียงภาษาอังกฤษของเจ้าของ
ภาษาและชาวต่างชาติ 

3.95 0.49 มาก 4 

5.4 โรงเรียนมีอุปกรณ์ชุดเสียงตามสาย  
หรือไมโครโฟนใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้  

4.07 0.63 มาก     3 

   รวม 4.26 0.28 มาก  
 

จากตารางที่ 5 พบว่าความพร้อมของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านการเตรียมการสอนของครู อยู่ในระดับ 

มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 0.29 รองลงมา คือปัจจัยความพร้อม

ด้านบุคลากร และความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 4.40 และ 4.17  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.41 และ0.44 ตามล าดับ ส าหรับปัจจัยความพร้อมที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

ได้แก่ ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ มีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 4.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  0.45   
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ตารางที่ 6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยความพร้อมของโรงเรียนกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 
       ตัวแปร ความพร้อม

ด้านการ
เตรียมการ
ของร.ร. 

ความ
พร้อมเชิง
นโยบาย 

ความพร้อม
ด้านบุคลากร 

ความพร้อม
ด้านอาคาร
สถานที ่

ความพร้อม
ด้านสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ 

สภาพการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

0.247 0.380* 0.247 0.370* 0.369* 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่าความพร้อมของโรงเรียนด้านความพร้อมเชิงนโยบาย ความพร้อมด้าน
อาคารสถานที่ และความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความพร้อมด้านการเตรียมการสอนของโรงเรียน
และความพร้อมด้านบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05   
 
ตอนที่ 4   วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน           

 วิเคราะห์จากความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนกับครูผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 302 คน
วิเคราะห์ผลเป็นระดับความพึงพอใจ และค่าเฉลี่ยของความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรม ตามตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน 
 

ความพึงพอใจ ( x̄ ) S.D. ระดับ ล าดับ 

1. คุณครูใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

บ่อย ๆ   

4.00 0.80 มาก 10 

2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารโต้ตอบอยู่บ่อย ๆ     

4.17 0.78 มาก 6 

3. นักเรียนได้มีโอกาสฝึกกิจกรรม 

เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และฝึกเป็นคู่ ๆ   

4.05 0.81 มาก 9 
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ความพึงพอใจ ( x̄ ) S.D. ระดับ ล าดับ 

4. เมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้องครูให้ 

ค าชมเชย พร้อมให้ก าลังใจเมื่อนักเรียน

ต้องปรับปรุงพัฒนา 

4.43 0.74 มาก 1 

5. นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  

ที่หลากหลาย  

4.28 0.73 
 

มาก 4 

6. นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการพูด

โต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษบ่อย ๆ   

4.15 0.73 มาก 7 

7. นักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมทางภาษา 4.10 0.81 มาก 8 

8. ครูมีกิจกรรมสนุก ๆ ในการสอน

ภาษาอังกฤษ 

4.25 0.84 มาก 5 

9. ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ  

และช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้     

4.32 0.74 มาก 3 

10.นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ตามวัย 

3.90 0.81 มาก 4 

11. ครูส่งเสริมให้ท ากิจกรรมเสริม

ทักษะทางภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ         

วันละค า/ประโยค ค่ายภาษาอังกฤษ  

เสียงตามสาย เป็นต้น 

4.34 0.71 มาก 2 

รวม 4.18 0.45 มาก  
 

จากตารางที่ 7 พบว่าโดยภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 
4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ประเด็นเมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้องครูให้ค าชมเชย พร้อมให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนต้องปรับปรุงพัฒนา                

มีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) = 4.43  และ S.D. = 0.74 รองลงมาคือ ครูส่งเสริมให้ท ากิจกรรมเสริมทักษะ                 
ทางภาษา ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ และช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) = 4.34 4.32 และ 4.28  
S.D. = 0.71, 0.74  และ 0.73 ตามล าดับ 
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           ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ได้ตามวัย ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) = 3.90 เท่ากัน S.D.= 0.81  และรองลงมา ได้แก่ คุณครูใช้ภาษาอังกฤษ

ในชั้นเรียนบ่อย ๆ มีค่าเฉลี่ย  ( x̄ ) = 4.00  S.D. = 0.80    
 
ตารางที่ 8 ตารางวิเคราะห์ความถ่ีในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 

กิจกรรม ( x̄ ) S.D. ระดับ ล าดับ 

1.คุณครูใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนบ่อย ๆ     2.43 0.55 มาก 1 

2.คุณครูกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ 

ในการสื่อสารโต้ตอบอยู่บ่อย ๆ     

2.26 0.61 มาก 5 

3.นักเรียนได้มีโอกาสฝึกกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่   

กลุ่มย่อยและฝึกเป็นคู่ ๆ   

2.02 0.73 มาก 10 

4.เมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้องครูให้ค าชมเชย   

พร้อมให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนต้องปรับปรุงพัฒนา 

2.36 0.67 มาก 3 

5.นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย  

2.18 0.66 มาก 7 

6.นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการพูดโต้ตอบ 

ด้วยภาษาอังกฤษ บ่อย ๆ   

2.14 0.64 มาก 8 

7.นักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมทางภาษา 2.07 0.70 มาก 9 

8.คุณครูมีกิจกรรมสนุก ๆ ในการสอนภาษาอังกฤษ 2.37 0.61 มาก 2 

9.คุณครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ และช่วยให้ง่าย 

ต่อการเรียนรู้     

2.33 0.65 มาก 4 

10.นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ    

ได้ตามวัย 

1.96 0.73 ปาน
กลาง 

11 

11.คุณครูส่งเสริมให้ท ากิจกรรมเสริมทักษะ 

ทางภาษา เช่น ภาษาอังกฤษวันละค า/ประโยค  

ค่ายภาษาอังกฤษ เสียงตามสาย เป็นต้น 

2.25 0.74 มาก 6 

รวม 2.22 0.39 มาก  
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  จากตารางที่ 8  พบว่าภาพรวมความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ  อยู่ ในระดับมาก มี ค่ า เฉลี่ ย  ( x̄ ) 2.22 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (S.D.) 0.39                    

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าคุณครูใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน มีเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 2.43 
เท่ากัน ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.55 รองลงมา คือ ครูมีกิจกรรมสนุก ๆ ในการสอน
ภาษาอังกฤษ และเมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้องคุณครูให้ค าชมเชย พร้อมให้ก าลังใจเมื่อนักเรียน 

ต้องปรับปรุงพัฒนามีค่าเฉลี่ย ( x̄ )  2.37 และ 2.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.61 และ 0.67 
ตามล าดับ 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  
ทุกโรงเรียนในสังกัด ตลอดจนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารของครู ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ จ านวน 23 โรงเรียน รวม 43 คน และนักเรียนที่เรียนกับครู 
จ านวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จ านวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2 ส าหรับนักเรียนที่เรียนกับครู ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย 
เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน 345 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

ภาคบังคับทุกโรงเรียนในสังกัดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.46 โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ได้แก่ ครูชมเชยเมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้อง และให้ก าลังใจ 
เมื่อนักเรียนต้องปรับปรุงแก้ไข รองลงมาคือ ครูด าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ให้นักเรียนตามนโยบายหรือตามบริบทโรงเรียนและผู้ เรียน และครูมักใช้เกมและการแข่งขัน 
ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และ 4.35 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.50 และ 0.48 ตามล าดับ 

2 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ จากการศึกษาวิจัย พบว่าโรงเรียนมีปัจจัยความพร้อม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 และพบว่า
ปัจจัยความพร้อมเชิงนโยบาย (0.380*) ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ (0.370*) และความพร้อม
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ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ (0.369*) มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

3. ความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประเด็นเมื่อนักเรียนปฏิบัติ
ถูกต้องครูมักชมเชย พร้อมให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนต้องปรับปรุงพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 รองลงมาคือ ครูส่งเสริมให้ท ากิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา                 
ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ และช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34  4.32 และ 4.28   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 0.74 และ 0.73 ตามล าดับ 
 

การอภิปรายผล 

 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2” มีข้อค้นพบที่น่าสนใจในการน ามาอภิปราย 
ดังนี้ 

1. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียนในสังกัด  

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประเด็นครูชมเชยเมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้อง และให้ก าลังใจ
เมื่อต้องปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 4.77 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43  
ซึ่งสอดคล้องกับ Richards (2005) ได้เสนอบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสาร 
ไว้ว่า ครูมีบทบาทเป็นผู้เตรียมและด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร ให้นักเรียนมีโอกาสใช้ภาษา
ให้มากที่สุด ช่วงที่ผู้เรียนใช้ภาษาผู้สอนจะลดบทบาทลงเป็นเพียงผู้ก ากับ คอยอ านวยความสะดวก  
ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการ คอยกระตุ้นและให้ก าลังใจ โดยผู้สอนจะไม่ขัดจังหวะในขณะที่
ผู้เรียนก าลังใช้ภาษา ซึ่งสอดคล้องกับ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540) ซึ่งกล่าวว่า หลักส าคัญในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารมุ่ งให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมาย 
ไดเ้หมาะสมกับสภาพสังคม ซึ่งมีหลักส าคัญในการจัด ดังนี้ 

1.1 ต้องให้ผู้เรียนรู้ว่าก าลังท าอะไร เพื่ออะไร ผู้สอนต้องบอกให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมาย
ในการเรียนและการฝึก  

1.2 การสอนภาษาโดยแยกเป็นส่วน ๆ   ไม่ช่วยให้ผู้เรียนรู้การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ได้ดีเท่ากับการสอนในลักษณะบูรณาการในชีวิตประจ าวัน และควรให้หลายทักษะรวมกัน 
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1.3 ต้ องให้ ผู้ เรี ยน ได้ท ากิ จกรรมการใช้ ภ าษา ซึ่ งมี ลั กษณ ะเหมื อนกิ จกรรม 
ในชีวิตประจ าวันให้มากที่สุด เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้ได้จริง เช่น กิจกรรมหาข้อมูลที่ขาดหายไป 
(Information gap) 

1.4 ต้องให้ผู้เรียนฝึกการใช้ภาษามาก ๆ การที่ผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
นั้น นอกจากผู้เรียนต้องท ากิจกรรมการทางภาษาแล้ว ยังต้องมีโอกาสท ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ   
ให้มาก ๆ เช่น กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่ม เกม บทบาทสมมุติ เป็นต้น 

1.5 ผู้ เรียนต้องไม่กลัวว่าจะใช้ภาษาผิด แนวการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสาร 
ให้ความส าคัญกับการใช้ภาษา (Use) มากกว่าวิธีการใช้  (Usage) และให้ความส าคัญกับ 
ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) เป็นอันดับแรก และค านึงถึงความถูกต้องในการใช้ภาษา 
(Accuracy) ด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ (2549) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การสอนภาษา
แบบสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) เป็นแนวคิดที่เชื่อมระหว่างความรู้ 
ทางภาษา (Linguistic Ability) ทักษะทางภาษา (Language Skill) และความสามารถในการสื่อสาร 
(Communicative Ability) 

รองลงมาคือ ครูด าเนินงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียน 
ตามนโยบาย และหรือตามบริบทของโรงเรียนและนักเรียนมีผลอยู่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40                           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เป็นผลมาจากหน่วยงานต้นสังกัดตั้งแต่ระดับกระทรวงได้ก าหนดนโยบาย 
และการติดตามการด าเนินงานนโยบายในแต่ละระดับมาโดยตลอดตั้งปี 2557 นโยบายปฏิรูป 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (กระทรวงศึกษาธิการ , 2557) นโยบายคุณภาพ
การศึกษาที่ส าคัญ 11 ข้อ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ข้อ 5 ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ภายใน 3 ปี พร้อมทั้งก าหนดจุดเน้น 
ที่ เกี่ยวข้องในการยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภ าษา ยกระดับวิชา
ภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) และก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2560 ในการประเมินทุกหน่วยงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ หลักสูตรและกระบวนการเรียน 
การสอนโดยก าหนดให้ผู้ เรียนร้อยละ 100 ต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) และขณะนี้ นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562 ได้ก าหนดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21  อันจะน าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับภาษาอังกฤษ คือ ให้นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนโยบายที่มี
มาโดยต่อเนื่อง ท าให้โรงเรียนต้องเน้นย้ านโยบายดังกล่าวให้ครูทราบเพ่ือให้มีความพร้อมในการ
ด าเนินงานพัฒนานักเรียน และมีผลลัพธ์ที่ดีในการรายงานผลการด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย  
ที่ก าหนด 
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2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียนในสังกัด 
  ผลการวิเคราะห์ พบว่าประเด็นการเตรียมการสอนของครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อพิจารณา 
ในรายการที่ปฏิบัติรายด้าน พบว่าครูท าแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมง ตามองค์ประกอบ  
ที่โรงเรียนก าหนด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 ซึ่งสอดคล้องกับ 
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542) ได้ให้ความส าคัญของแผนการสอน  ดังนี้ 
 1. ช่วยให้การสอนมีทิศทางที่แน่นอน ครูเลือกเนื้อหา เลือกใช้วิธีการสอน สื่อการเรียน  
การวัดผลประเมินผลไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบ 
 2. ครูมีความมั่นใจในการสอน สามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และเป็นไป
ตามล าดับขั้นตอน 
 3. ท าให้กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปออย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ประหยัดเวลาในการสอน 
 5. นักเรียนมีความศรัทธาในตัวครูผู้สอน 
 6. สามารถติดต่อประสานกับบุคลากร และแหล่งวิทยาการอ่ืนได้ 
 7. ครูคนอ่ืนสามารถน าแผนไปสอนแทนได้เมื่อยามจ าเป็น 
 8. ถือเป็นผลงานการปฏิบัติการสอนของครู เป็นหลักฐานในการปรับปรุงแก้ไขในการสอน
ครั้งต่อไป 
 และอีกประเด็นความพร้อมในด้านบุคลากร พบว่า รายการที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก 
ได้แก่ โรงเรียนมีบุคลการครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีความถนัด เนื่องจากการขับเคลื่อนนโยบาย  
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของรัฐบาล นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ซึ่งมีการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  
การยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู โดยใช้การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ด้วยกระบวนการพัฒนาแบบเข้มเรียกว่า Boot Camp  มีผลให้ครูจัดการเรียนการสอนได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า 
ปัจจัยความพร้อมของโรงเรียนนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ที่มีผลต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  
ความพร้อมเชิงนโยบาย ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์  
มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งปัจจัยความพร้อมเชิงนโยบาย รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษมาโดยต่อเนื่อง อันได้แก่ นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5 กิจกรรม 
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญ 11 ข้อ  ข้อ 5 ปียกระดับ
ภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ ภายใน 3 ปี 
จุดเน้นที่เกี่ยวข้องการเรียนรู้ของนักเรียน ในการยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครู 
ด้านภาษา ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2559)  
และก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560  ในการประเมินทุกหน่วยงานในยุทธศาสตร์ที่ 1  
คือหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โดยก าหนดให้ผู้เรียนร้อยละ 100 ต้องมีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2560) และนโยบาย 
ปีปัจจุบัน 2562  

เพ่ิมเติมจากการมีอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเพียงพอและมี
คุณภาพ จะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนได้มากขึ้น กิตติพร โนนคู่เขตโขง 
(2539) ได้ศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาและส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดอุดรธานีและได้แบ่งความพร้อม 
ในด้านต่าง ๆ ออกเป็น 4 ด้าน คือ 
  1. ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ 
  2. ความพร้อมด้านบุคลากร 
  3. ความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
  4. ความพร้อมด้านงบประมาณ 
  กองวิจัยทางการศึกษา (2546) พบว่า ปัจจัยด้านโรงเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนไม่มี
ทักษะการสื่อสารประกอบด้วย 7 ปัจจัยได้แก่  
  1. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านการสื่อสาร 
  2. ขาดสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  3. ขาดการบริหารจัดการที่ดีและไม่เห็นความส าคัญของการสอนภาษาอังกฤษ 
  4. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  5. ขาดแหล่งเรียนรู้ 
  6. มีหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
  7. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญและเหมาะสมในการสอนวิชาภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 
 

 3. ความพึงพอใจของผู้เรียน 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 เมื่อพิจารณาข้อมูลรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เมื่อนักเรียน
ปฏิบัติถูกต้องครูมักชมเชย พร้อมให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนต้องปรับปรุงพัฒนา พฤติกรรมดังกล่าวท าให้
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ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนอย่างหนึ่ง ซึ่ง (Jakobovits, 1970) 
กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนภาษา องค์ประกอบในการเรียน
ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 4 ประการคือ ความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศ (Aptitude) 
สติปัญญา (Intelligence) แรงจูงใจ (Motivation) และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ดังที่กล่าวข้างต้นกิจกรรม
ที่สนุก น่าสนใจ ได้รับค าชมเชยท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ  
เกิดความสนุกในการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ประเด็นรองลงมาคือ คุณครูส่งเสริมให้ท ากิจกรรม
เสริมทักษะทางภาษา มีค่าเฉลี่ย 4.34 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ในการจัดการเรียนการสอนที่ 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกภาษาอย่างสนุกสนาน เพลิดเพลิน จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ  
ในการเรียนและการฝึกภาษา นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับ ศิริพันธ์ โรจนตมะ (2541) กล่าวว่า เพ่ือให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดี ต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียน เพ่ือให้ผู้เรียน  
มีความสนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา  
และการที่เพราะนักเรียนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในห้องเรียนมากกว่าครู นักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้  ได้ลงมือปฏิบัติ ได้คิดใช้ภาษาด้วยตนเองแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือน สอดคล้องกับ ธูปทอง 
กว้างสวาสดิ์ (2549) ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินกิจกรรมกิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย 
11 เกณฑ์ ข้อ 11 ตอบสนองผู้เรียนคือกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารนั้นสนุก น่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียน
อยากร่วมกิจกรรมหรือไม่ กิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนได้คิด 
ได้ปฏิบัติจริง จะเกิดความท้าทายและสนุกสนานในการเรียน จะท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ 
   
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยผ่านสถานการณ์จ าลอง  
ให้นักเรียนอย่างทั่วถึง โดยฝึกเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยกิจกรรมคู่ เพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสฝึกฝน  
และสร้างความกล้าที่จะใช้ภาษา  

2. ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  ครูต้องพิจารณาหลักสูตรและดึงโครงสร้าง 
ทางภาษา ค าศัพท์ การออกเสียง หน้าที่ของภาษา มาสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน หรือนอกชั้นเรียน 

3. การเรียนภาษาเป็นการเลียนแบบ และส่งเสริมให้เกิดการฝึกตามแบบ และได้คิดประยุกต์
น าไปใช้ได้จริง นักเรียนจะเกิดความสนุกสนานในการฝึก เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากกว่า 

4. การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของครู ครูควรใช้ทีละน้อย ๆ และค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนตามล าดับ 
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หรือช่วงแรก ๆ อาจใช้ควบคู่ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องจากผลการวิจัยว่าคุณครู 
ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนมีความถ่ีสูงเป็นอันดับต้น ๆ แต่ความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในอันดับท้าย ๆ   
อาจเป็นได้ว่าในช่วงแรก ๆ ผู้เรียนบางส่วนอาจตามครูไม่ทัน  

4. ครูควรสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝน สนทนาโต้ตอบกับบ่อย ๆ เพ่ือให้เกิดความคุ้นชิน  
ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน จะท าให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการ
ใช้ภาษาเพ่ิมข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 

 1. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
          2. ศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
          3. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือวิจัย 
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นางสาวชุติมา กอวชิรพันธ์   วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท Master of Arts 

สาขา Teaching English to Speakers of other Languages 

(TESOL) University of Manchester, UK. 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  

 

นางสาววารี  สวนสวุรรณ   วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษ  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น    
ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนหัวหิน   
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 

แบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

 
ค าชี้แจง : แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพ่ือประเมินความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อค าถาม มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัย โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้  

+1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์   

โปรดเขียนเครื่องหมาย   √  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบสอบถาม พร้อมเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
 

ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ด้านการเตรียมการสอน (น าหลักสูตรสู่ห้องเรียน)  

1.1 ครูศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศพร้อมวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสู่ชั้นเรียน
ตามระดับชั้น 

    

1.2 ครูวางแผนการสอนโดยจัดท า
โครงสร้างหลักสูตร 
และโครงสร้างเวลาเรียน 

    

1.3 ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
เป็นรายชั่วโมงตามองค์ประกอบ 
ของโรงเรียน 
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ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1.4 ครูเตรียมการสอนทุกครั้ง  
เพ่ือเตรียม กิจกรรม  สื่อ 
และการวัดผลประเมินผล 

    

1.5 ในการเตรียมการสอน ครูได้เตรียม
ฝึกการออกเสียงและหรือเตรียมสื่อ
เสียงเจ้าของภาษา 

    

2. ความพร้อมของโรงเรียน 
2.1 ความพร้อมเชิงนโยบาย 

 2.1.1 โรงเรียนแจ้งนโยบายการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้ครูผู้สอนทราบ 

    

 2.1.2 โรงเรียนมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด าเนินงานขับเคลื่อน
นโยบายการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

    

 2.1.3 โรงเรียนจัดส่งครู
ภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรมพัฒนา
แบบเข้ม (Boot Camp) ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

    

 2.1.4 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการ
ขยายผลการอบรมเผยแพร่ความรู้ 
สู่เพื่อนครู 

    

 2.1.5 โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม
การด าเนินงานพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
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ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2.2 ความพร้อมด้านบุคลากร 

 2.2.1 โรงเรียนมีบุคลากรครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่มีความถนัดในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   

    

 2.2.2 โรงเรียนมีครูเพียงพอในการ
สอนภาษาอังกฤษ 

    

 2.2.3 ครูมีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

    

2.3 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 
 2.3.1 โรงเรียนมีอาคารสถานที่

ห้องเรียนและห้องพิเศษเพียงพอ 
    

 2.3.2 โรงเรียนสนับสนุนการจัด 
ชั้นเรียนและบรรยากาศในโรงเรียน 
ให้เอ้ือการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

    

 2.3.3 โรงเรียนมีห้องภาษาอังกฤษ 
หรือมีมุมภาษาอังกฤษทุกห้อง  
หรือเขตภาษาอังกฤษ 

    

 2.4.1 โรงเรียนมีสื่อเอกสาร  
เช่น แบบเรียน แบบฝึก ดิกชันนารี  
ใบงาน ใบความรู้เพียงพอ 
ต่อนักเรียน 

    

 2.4.2 ทุกห้องเรียนมีวัสดุ
โสตทัศนูปกรณ์ 

    

2.4 ความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ 

 2.4.3 ครูเตรียมสื่อเสียง
ภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษา 
และหรือชาวต่างชาติ 
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ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 2.4.4 โรงเรียนมีอุปกรณ์ชุดเสียง 
ตามสาย หรือไมโครโฟนใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ได้ 

    

3. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

3.1 ครูด าเนินงานการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียน
ตามนโยบายและหรือตามบริบท 
ของโรงเรียนและผู้เรียน 

    

3.2 ครูมีความมั่นใจว่านักเรียนทุกคน
พัฒนาได้ 

    

3.3 ครูออกแบบกิจกรรมให้นักเรียน 
เกิดการเรียนรู้ตามล าดับขั้น  
และเน้นการฝึกฝนด้วยกิจกรรม 
ที่หลากหลาย 

    

3.4 ครูเน้นให้นักเรียนได้ฝึกผ่าน
สถานการณ์จ าลองด้วยกิจกรรม 
กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย กิจกรรมคู่  
และกิจกรรมเดี่ยว 

    

3.5 ครูน าโครงสร้าง การออกเสียง  
และค าศัพท์มาสู่กิจกรรมการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ที่สอดคล้องกับสภาพจริง 
ให้มากที่สุด 

    

3.6 ครูส่งเสริมการบูรณาการการคิด
ควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารบ่อย ๆ 
 
 

    



  77 

ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

3.7 ครูเป็นแบบอย่างโดยใช้
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  
กระตุ้นและสร้างโอกาส 
ให้นักเรียนใช้ภาษาสื่อสาร 
โต้ตอบบ่อย ๆ 

    

3.8 ครูชมเชยเมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้อง  
และให้ก าลังใจเมื่อนักเรียน 
ต้องปรับปรุงแก้ไข 

    

3.9 ครูดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงทั้ง
นักเรียนอ่อน(ซ่อม) และนักเรียนเก่ง
(เสริมต่อยอดเพ่ิมข้ึน) 

    

3.10 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

    

3.11 บางครั้งเรื่องที่เข้าใจยาก  
ครูใช้วิธีการแปล หรือการให้
กฎเกณฑ์ทางภาษาเพ่ือให้เข้าใจ 
ได้ง่ายขึ้น 

    

3.12 ครูวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริง จากการจัดกิจกรรมข้างต้น 
ครูพยายามเน้นการจัดกิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับสภาพจริง    

    

3.13 ครูส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาของนักเรียนโดยต่อเนื่อง 
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

    

3.14 ครูมักใช้เกมและการแข่งขัน 
ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
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ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

4.  ด้านผลที่เกิดกับนักเรียน 

4.1 นักเรียนเกิดความสนุกและรักการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

    

4.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
ในการเรียน 

    

4.3 นักเรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ตามความสามารถ  

    

4.4 นักเรียนสามารถแนะน าความรู้ง่ายๆ
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสื่อสาร 
ให้เพ่ือนๆ น้อง ๆในครอบครัวได้ 

    

4.5 โรงเรียนมีตัวแทนนักเรียน 
เข้าแข่งขันหรือท ากิจกรรม 
ทางภาษานอกโรงเรียน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 

แบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

 
ค าชี้แจง : แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพ่ือประเมินความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อค าถาม มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัย โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้  

+1  หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  0  หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 -1  หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุ 

โปรดเขียนเครื่องหมาย   √  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบสอบถาม พร้อมเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนักเรียน 

 
 

ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ด้านความพึงพอใจของนักเรียน 

1.1 คุณครูมักใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  
และกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารโต้ตอบอยู่บ่อย ๆ   

    

1.2 นักเรียนได้มีโอกาสฝึกกิจกรรม 
เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยและฝึกเป็นคู่ 

    

1.3 เมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้องครูมักชมเชย 
พร้อมให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนต้องปรับปรุง
พัฒนา 
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ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1.4 นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่หลากหลาย  

    

1.5 นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการพูดโต้ตอบ
และการอ่านบ่อย ๆ 

    

1.6 นักเรียนมีความสุข ในการท ากิจกรรม 
ทางภาษา 

    

1.7 ครูมีกิจกรรมสนุกๆ ในการสอน
ภาษาอังกฤษ 

    

1.8 ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ และช่วย 
ให้ง่ายต่อการเรียนรู้     

    

1.9 นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้ตามวัย 

    

 
ตอนที ่3 ความถี่ในการร่วมกิจกรรม 
 

ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1 คุณครูมักใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  
และกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารโต้ตอบอยู่บ่อย ๆ   

    

2 นักเรียนได้มีโอกาสฝึกกิจกรรม 
เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และฝึกเป็นคู่ 

    

3 เมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้องครูมักเสริมแรง
ด้วยค าชมเชย และให้ก าลังใจเมื่อนักเรียน
ต้องปรับปรุงพัฒนา 

    

4 นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่หลากหลาย 
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ข้อ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

5 นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนการพูดโต้ตอบ 
ด้วยภาษาอังกฤษบ่อย ๆ 

    

6 ครูมีกิจกรรมสนุกๆ ในการสอน
ภาษาอังกฤษ 

    

7 ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ และช่วย 
ให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 

    

8 นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ตามวัย 

    

9 คุณครูส่งเสริมให้ท ากิจกรรมเสริมทักษะ
ทางภาษา เช่น ภาษาอังกฤษวันละค า/
ประโยค ค่ายภาษาอังกฤษ เสียงตามสาย  
เป็นต้น 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย  
(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

 
ค าชี้แจง : แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพ่ือประเมินความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อค าถาม มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัย โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้  

+1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์   

โปรดเขียนเครื่องหมาย   √  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบสอบถาม พร้อมเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
 
 
 

ข้อ รายการพิจารณา 

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
 

เฉลี่ย 

 

สรุปผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1. ด้านการเตรียมการสอน (น าหลักสูตรสู่ห้องเรียน)   
1.1 ครูศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศพร้อมวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสู่ชั้นเรียน
ตามระดับชั้น 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

1.2 ครูวางแผนการสอนโดยจัดท า
โครงสร้างหลักสูตร 
และโครงสร้างเวลาเรียน 
 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ รายการพิจารณา 

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
 

เฉลี่ย 

 

สรุปผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1.3 ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
เป็นรายชั่วโมงตามองค์ประกอบ 
ของโรงเรียน 

 
+ 1 

 
+1 

 
0 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

1.4 ครูเตรียมการสอนทุกครั้ง  
เพ่ือเตรียม กิจกรรม  สื่อ 
และการวัดผลประเมินผล 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

1.5 ในการเตรียมการสอน ครูได้เตรียม
ฝึกการออกเสียงและหรือเตรียมสื่อ
เสียงเจ้าของภาษา 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
0 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

2. ความพร้อมของโรงเรียน 
2.1 ความพร้อมเชิงนโยบาย 

 2.1.1 โรงเรียนแจ้งนโยบายการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้ครูผู้สอนทราบ 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 2.1.2  โรงเรียนมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด าเนินงานขับเคลื่อน
นโยบายการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 2.1.3 โรงเรียนจัดส่งครู
ภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรมพัฒนา
แบบเข้ม (Boot Camp) ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 2.1.4 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการ
ขยายผลการอบรมเผยแพร่ความรู้ 
สู่เพื่อนครู 
 
 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
0 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ รายการพิจารณา 

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
 

เฉลี่ย 

 

สรุปผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

 2.1.5 โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม
การด าเนินงานพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

2.2 ความพร้อมด้านบุคลากร 
 2.2.1 โรงเรียนมีบุคลากรครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษที่มีความถนัดในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 2.2.2 โรงเรียนมีครูเพียงพอในการ
สอนภาษาอังกฤษ 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 2.2.3 ครูมีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

2.3 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่   
 2.3.1 โรงเรียนมีอาคารสถานที่

ห้องเรียนและห้องพิเศษเพียงพอ 
 

+ 1 
 

+ 1 
 

+ 1 
 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 2.3.2 โรงเรียนสนับสนุนการจัด 
ชั้นเรียนและบรรยากาศในโรงเรียน 
ให้เอ้ือการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 2.3.3 โรงเรียนมีห้องภาษาอังกฤษ 
หรือมีมุมภาษาอังกฤษทุกห้อง หรือ
เขตภาษาอังกฤษ 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

 2.4.1 โรงเรียนมีสื่อเอกสารเช่น  
แบบเรียน  แบบฝึก  ดิกชันนารี ใบ
งาน ใบความรู้เพียงพอต่อนักเรียน 
 

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ข้อ รายการพิจารณา 

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
 

เฉลี่ย 

 

สรุปผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

2.4 ความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ 

 2.4.2 ทุกห้องเรียนมีวัสดุ
โสตทัศนูปกรณ์ 

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 

 2.4.3 ครูเตรียมสื่อเสียง
ภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษา 
และหรือชาวต่างชาติ  

0 + 1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

 2.4.4 โรงเรียนมีอุปกรณ์ชุดเสียง 
ตามสาย หรือไมโครโฟนใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ได้ 

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

3.1 ครูด าเนินงานการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียน
ตามนโยบายและหรือตามบริบท 
ของโรงเรียนและผู้เรียน 

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.2 ครูมีความมั่นใจว่านักเรียนทุกคน
พัฒนาได้ 

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.3 ครูออกแบบกิจกรรมให้นักเรียน 
เกิดการเรียนรู้ตามล าดับขั้น  
และเน้นการฝึกฝนด้วยกิจกรรม 
ที่หลากหลาย 

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.4 ครูเน้นให้นักเรียนได้ฝึกผ่าน
สถานการณ์จ าลองด้วยกิจกรรม 
กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย กิจกรรมคู่  
และกิจกรรมเดี่ยว 
 
 

+ 1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
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ข้อ รายการพิจารณา 

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
 

เฉลี่ย 

 

สรุปผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

3.5 ครูน าโครงสร้าง การออกเสียง  
และค าศัพท์มาสู่กิจกรรมการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ที่สอดคล้องกับสภาพจริง 
ให้มากที่สุด 

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.6 ครูส่งเสริมการบูรณาการการคิด
ควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารบ่อย ๆ 

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.7 ครูเป็นแบบอย่างโดยใช้
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  
กระตุ้นและสร้างโอกาส 
ให้นักเรียนใช้ภาษาสื่อสาร 
โต้ตอบบ่อย ๆ 

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.8 ครูชมเชยเมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้อง  
และให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนต้อง
ปรับปรุงแก้ไข 

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.9 ครูดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงทั้ง
นักเรียนอ่อน(ซ่อม) และนักเรียนเก่ง
(เสริมต่อยอดเพ่ิมข้ึน) 

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.10 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.11 บางครั้งเรื่องที่เข้าใจยาก  
ครูใช้วิธีการแปล หรือการให้
กฎเกณฑ์ทางภาษาเพ่ือให้เข้าใจ 
ได้ง่ายขึ้น 
 

+ 1 + 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
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ข้อ รายการพิจารณา 

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม 
 

เฉลี่ย 

 

สรุปผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

3.12 ครูวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
จริง จากการจัดกิจกรรมข้างต้น 
ครูพยายามเน้นการจัดกิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับสภาพจริง    

+ 1 + 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

3.13 ครูส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาของนักเรียนโดยต่อเนื่อง 
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3.14 ครูมักใช้เกมและการแข่งขัน 
ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 

4.  ด้านผลที่เกิดกับนักเรียน 

4.1 นักเรียนเกิดความสนุกและรักการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 

4.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
ในการเรียน 

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 

4.3 นักเรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ตามความสามารถ  

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 

4.4 นักเรียนสามารถแนะน าความรู้ง่ายๆ
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสื่อสาร 
ให้เพ่ือนๆ น้อง ๆในครอบครัวได้ 

+ 1 + 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

4.5 โรงเรียนมีตัวแทนนักเรียน 
เข้าแข่งขันหรือท ากิจกรรม 
ทางภาษานอกโรงเรียน 

+ 1 + 1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย  
(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

 
ค าชี้แจง : แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพ่ือประเมินความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อค าถาม มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัย โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้  

+1  หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  0  หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 -1  หมายถึง   แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุ 

 

โปรดเขียนเครื่องหมาย   √  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบสอบถาม พร้อมเขียน
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนักเรียน 
 

ข้อ รายการพิจารณา 

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1. ด้านความพึงพอใจของนักเรียน 
1.1 คุณครูมักใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  

และกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารโต้ตอบอยู่บ่อย ๆ   

1 0 1 0.67 

1.2 นักเรียนได้มีโอกาสฝึกกิจกรรม 
เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อยและฝึกเป็นคู่ 
 

1 1 1 1 
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ข้อ รายการพิจารณา 

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1.3 เมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้องครูมักชมเชย 
พร้อมให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนต้อง
ปรับปรุงพัฒนา 

1 1 1 1 

1.4 นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่หลากหลาย  

1 1 1 1 

1.5 นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการพูดโต้ตอบ
และ การอ่านบ่อย ๆ 

1 0 1 0.67 

1.6 นักเรียนมีความสุข ในการท ากิจกรรม 
ทางภาษา 

1 1 1 1 

1.7 ครูมีกิจกรรมสนุกๆ ในการสอน
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 

1.8 ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ และช่วยให้
ง่ายต่อการเรียนรู้     

1 1 1 1 

1.9 นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้ตามวัย 

1 1 1 1 
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ตอนที ่3 ความถี่ในการร่วมกิจกรรม 
 

ข้อ รายการพิจารณา 

ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ 
คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 คุณครูมักใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  
และกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารโต้ตอบอยู่บ่อย ๆ   

1 0 1 0.67 

2 นักเรียนได้มีโอกาสฝึกกิจกรรม 
เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และฝึกเป็นคู่ 

1 1 1 1 

3 เมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้องครูมักเสริมแรง
ด้วยค าชมเชย และให้ก าลังใจเมื่อนักเรียน
ต้องปรับปรุงพัฒนา 

1 1 1 1 

4 นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่หลากหลาย 

1 1 1 1 

5 นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนการพูดโต้ตอบ 
ด้วยภาษาอังกฤษบ่อย ๆ 

1 1 1 1 

6 ครูมีกิจกรรมสนุกๆ ในการสอน
ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 

7 ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ และช่วยให้
ง่ายต่อการเรียนรู้ 

1 1 1 1 

8 นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ตามวัย 

1 1 1 1 

9 คุณครูส่งเสริมให้ท ากิจกรรมเสริมทักษะ
ทางภาษา เช่น ภาษาอังกฤษวันละค า/
ประโยค ค่ายภาษาอังกฤษ เสียงตามสาย  
เป็นต้น 

1 1 1 1 
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ภาคผนวก ข 

 
แบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครู 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ  

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

 
ค าชี้แจง    

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                       
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ขอความอนุเคราะห์
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษตอบแบบสอบถาม โดยเขียนเครื่องหมาย    ในช่องว่างและช่องระดับที่เป็น
ความจริงที่สุดในแต่ละหัวข้อ   
 แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 ศึกษาความพร้อมของโรงเรียน 
 ตอนที่ 3 สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
          ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ       
  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     

1.1   เพศ          ชาย    หญิง 
1.2   อายุ          …………… ปี    

1.3   วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
1.4   ท่านคิดว่าความสามารถด้านภาษาอังกฤษของท่านอยู่ระดับใด           

     ระดับดีเยี่ยม        ระดับดีมาก       ระดับดี          

     ระดับปานกลาง  ระดับพอใช้    
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1.5 ประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ     

 ต่ ากว่า 5 ปี          5 – 10 ปี         10-15 ปี   

 15 - 20 ปี        มากกว่า 20 ปี 
1.6 ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากการสอบ (ถ้าเคยรับการสอบ)   

        A1      A2  B1      B2        C1      C2 
1.7 การพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษในสองปีที่ผ่านมา (ทั้งทางตรงและออนไลน์)   
มีจ านวน…......ครั้ง  ดังนี ้
                      

หลักสูตร จ านวนวัน หน่วยงานที่จัด 
   

   

   
   

   
   

 

ตอนที่ 2 ศึกษาความพร้อมของโรงเรียน 
 

ค าชี้แจง  ให้ท่านท าเครื่องหมาย    ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 

  ระดับความคิดเห็น 

ข้อ รายการประเมิน 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. ด้านการเตรียมการสอน (น าหลักสูตรสู่ห้องเรียน) 

1.1 ครูศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศพร้อมวิเคราะห์ 
และออกแบบหลักสูตรสู่ชั้นเรียน 
ตามระดับชั้น 

     

1.2 ครูวางแผนการสอนโดยจัดท า
โครงสร้างหลักสูตรและโครงสร้าง 
เวลาเรียน 
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ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1.3 ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
เป็นรายชั่วโมงตามองค์ประกอบ 
ที่โรงเรียนก าหนด 

     

1.4 ครูเตรียมการสอนทุกครั้ง เพ่ือเตรียม
กิจกรรม สื่อและการวัดผลประเมินผล 

     

1.5 ครูเตรียมการฝึกออกเสียงค าใหม่ 
ให้ใกล้เคียงกับเสียงเจ้าของภาษา 

     

2. ความพร้อมของโรงเรียน      

2.1 ความพร้อมเชิงนโยบาย      
2.1.1 โรงเรียนแจ้งนโยบายการพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ 
ครูผู้สอนทราบ 

     

2.1.2 โรงเรียนมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานนโยบายการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษ 

     

2.1.3 
 

โรงเรียนจัดส่งครูภาษาอังกฤษเข้ารับ
การอบรมพัฒนาแบบเข้ม  
(Boot Camp)  ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 

     

2.1.4  โรงเรียนส่งเสริมให้มีการขยายผลการ
อบรมเผยแพร่ความรู้สู่เพ่ือนครู 

     

2.1.5 โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
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ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

2.2 ความพร้อมด้านบุคลากร 

2.2.1 โรงเรียนมีบุคลากรครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่มีความถนัด   

     

2.2.2 โรงเรียนมีครูเพียงพอในการสอน
ภาษาอังกฤษ 

     

2.2.3 ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียน 
การสอน 

     

2.3 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 

2.3.1 โรงเรียนมีอาคารสถานที่ห้องเรียนและ
ห้องพิเศษเพียงพอ 

     

2.3.2 โรงเรียนสนับสนุนการจัดชั้นเรียนและ
บรรยากาศในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

     

2.3.3 โรงเรียนมีห้องภาษาอังกฤษ หรือมีมุม
ภาษาอังกฤษทุกห้อง หรือเขต
ภาษาอังกฤษ (English Zone/ 
English Area/ English Corner) 

     

2.4 ความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
2.4.1 โรงเรียนมีสื่อเอกสารเช่น  แบบเรียน  

แบบฝึก ดิกชันนารี ใบงาน ใบความรู้
เพียงพอ 

     

2.4.2 ทุกห้องเรียนมีวัสดุ โสตทัศนูปกรณ์      
2.4.3 ครูเตรียมสื่อเสียงภาษาอังกฤษ 

ของเจ้าของภาษาและชาวต่างชาติ 
     

2.4.4 โรงเรียนมีอุปกรณ์ชุดเสียงตามสาย 
หรือไมโครโฟนใช้ประชาสัมพันธ์ได้ 
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ตอนที่ 3 สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

ค าชี้แจง  ให้ท่านท าเครื่องหมาย   ในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 

  ระดับความคิดเห็น 

ข้อ รายการประเมิน 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

3.1 สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

3.1.1 ครูด าเนินงานการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้นักเรียนตามนโยบาย 
และหรือตามบริบทของโรงเรียนและผู้เรียน 

     

3.1.2 ครูมีความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนพัฒนาได้      

3.1.3 ครูออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามล าดับขั้น และเน้นการฝึกฝนด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย 

     

3.1.4 ครูเน้นให้นักเรียนได้ฝึกผ่านสถานการณ์
จ าลอง ด้วยกิจกรรมกลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อย 
กิจกรรมคู่ และกิจกรรมเดี่ยว 

     

3.1.5 ครูน าโครงสร้าง การออกเสียง และค าศัพท์
มาสู่กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
ที่สอดคล้องกับสภาพจริงให้มากท่ีสุด 

     

3.1.6 ครูส่งเสริมการบูรณาการการคิดควบคู่กับการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารบ่อย ๆ 

     

3.1.7 ครูเป็นแบบอย่างโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
ในชั้นเรียนและกระตุ้นให้โอกาสนักเรียน 
ใช้ภาษาสื่อสารโต้ตอบบ่อย ๆ 

     

3.1.8 ครูชมเชยเมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้อง และให้
ก าลังใจเมื่อนักเรียนต้องปรับปรุงแก้ไข 

     

3.1.9 ครูดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงทั้งนักเรียนอ่อน
(ซ่อม) และนักเรียนเก่ง(เสริมต่อยอดเพ่ิมขึ้น) 

     



  97 

  ระดับความคิดเห็น 

ข้อ รายการประเมิน 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

3.1.10 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  

     

3.1.11 ในบางกรณีเรื่องที่เข้าใจยาก ครูอาจใช้วิธีการ
แปล หรือการให้กฎเกณฑ์ทางภาษา 

     

3.1.12 ครูวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
จากการจัดกิจกรรมข้างต้น 

     

3.1.13 ครูส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษา
ของนักเรียนโดยต่อเนื่องทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

     

3.1.14 ครูมักใช้เกม และการแข่งขันช่วยกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียน 

     

3.2 ผลที่เกิดกับนักเรียน 
3.2.1 นักเรียนมีความสนุกในการเรียนรู้วิชา

ภาษาอังกฤษ 
     

3.2.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน      
3.2.3 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ได้ตามวัย 
     

3.2.4 นักเรียนสามารถแนะน าความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษสื่อสารให้เพ่ือนหรือน้อง ๆ ได้ 

     

3.2.5 โรงเรียนมีตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน  
หรือท ากิจกรรมทางภาษานอกโรงเรียน 
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ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 

4.1 ปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….....………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  99 

 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

  

ค าชี้แจง    

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ ในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ขอความอนุเคราะห์นักเรียน  

ได้ตอบแบบสอบถาม โดยเขียนเครื่องหมาย    ในช่องว่างและช่องระดับที่เป็นความจริงที่สุด 

ในแต่ละหัวข้อ   

 แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน  คือ  
 ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2   ความพึงพอใจของผู้เรียน 
 ตอนที่ 3   ความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรม 
          ตอนที่ 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     
 1.1 โรงเรียน   ………………………………………………………… 
   ระดับชั้น     ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา 
 1.2 เพศ     ชาย    หญิง 

1.3 ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ/ สัปดาห์ จ านวน…………………….ชั่วโมง 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เรียน 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย    ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. ด้านความพึงพอใจของนักเรียน           

1.1 คุณครูใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเป็นประจ า        
1.2 ครูกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

โต้ตอบอยู่เป็นประจ า   
     

1.3 นักเรียนได้มีโอกาสฝึกกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่   
กลุ่มย่อยและฝึกเป็นคู่ 

     

1.4 เมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้องครูเสริมแรงด้วยค าชมเชย  
พร้อมให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนต้องปรับปรุงพัฒนา 

     

1.5 นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย  

     

1.6 นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการพูดโต้ตอบ 
ด้วยภาษาอังกฤษบ่อย ๆ 

     

1.7 นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา      

1.8 ครูมีกิจกรรมสนุกสนาน ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

     

1.9 ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ และช่วยให้ง่ายต่อการ
เรียนรู้     

     

1.10 นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้ตามวัย 

     

1.11 คุณครูส่งเสริมให้ท ากิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา  
เช่น ภาษาอังกฤษวันละค า/ประโยค ค่ายภาษาอังกฤษ 
เสียงตามสาย เป็นต้น 
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ตอนที่ 3 เลือกท าเครื่องหมาย   ในวงกลมตามความถี่ที่ปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรม 
 
1. คุณครูใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  

  ปฏิบัติเสมอ ๆ    ปฏิบัติบ่อย ๆ       

  ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง       ไม่เคยปฏิบัติ    

2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโต้ตอบเป็นประจ า   

  ปฏิบัติเสมอ ๆ   ปฏิบัติบ่อย ๆ            

  ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง            ไม่เคยปฏิบัติ   

3. นักเรียนไดม้ีโอกาสฝึกกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และฝึกเป็นคู่ 

 ปฏิบัติเสมอ ๆ   ปฏิบัติบ่อย ๆ            

 ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง            ไม่เคยปฏิบัติ    

4. เมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้องครูเสริมแรงด้วยค าชมเชย และให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนต้องปรับปรุง

พัฒนา  

 ปฏิบัติเสมอ ๆ   ปฏิบัติบ่อย ๆ            

    ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง            ไม่เคยปฏิบัติ    

5. นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

 ปฏิบัติเสมอ ๆ   ปฏิบัติบ่อย ๆ            

 ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง            ไม่เคยปฏิบัติ      

6. นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนการพูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษบ่อย ๆ 

 ปฏิบัติเสมอ ๆ   ปฏิบัติบ่อย ๆ            

 ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง            ไม่เคยปฏิบัติ  

7. นักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมทางภาษา 

 ปฏิบัติเสมอ ๆ   ปฏิบัติบ่อย ๆ            

 ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง            ไม่เคยปฏิบัติ  

8. ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ และช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้     

 ปฏิบัติเสมอ ๆ   ปฏิบัติบ่อย ๆ            

 ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง            ไม่เคยปฏิบัติ 
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9. คุณครูมีสื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 

 ปฏิบัติเสมอ ๆ   ปฏิบัติบ่อย ๆ            

 ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง            ไม่เคยปฏิบัติ  

10. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ตามวัย 

 ปฏิบัติเสมอ ๆ   ปฏิบัติบ่อย ๆ            

 ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง           ไม่เคยปฏิบัติ        

11. คุณครูส่งเสริมให้ท ากิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา เช่น ภาษาอังกฤษวันละค า/ประโยค    

ค่ายภาษาอังกฤษ เสียงตามสาย เป็นต้น  

 ปฏิบัติเสมอ ๆ             ปฏิบัติบ่อย ๆ            

 ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง          ไม่เคยปฏิบัติ 

 

ตอนที่ 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

4.1 ปัญหาที่พบ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการทดลองเครื่องมือวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
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ภาคผนวก ง 

 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนร้อยละ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  107 

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนร้อยละ  

เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง  

 

สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( x̄ ) S.D. ระดับ ล าดับ 

1.สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                
1.1 ครูด าเนินงานการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้นักเรียนตามนโยบายและหรือ 
ตามบริบทของโรงเรียนและผู้เรียน 

4.40 0.50 มาก 2 

1.2 ครูมีความม่ันใจว่านักเรียนทุกคนพัฒนาได้ 4.26 0.44 มาก 5 
1.3 ครูออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ตามล าดับขั้น และเน้นการฝึกฝนด้วยกิจกรรม 
ที่หลากหลาย 

4.26 0.44 มาก 5 

1.4 ครูเน้นให้นักเรียนได้ฝึกผ่านสถานการณ์
จ าลอง ด้วยกิจกรรมกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย  
กิจกรรมคู่ และกิจกรรมเดี่ยว 

4.14 0.60 มาก 10 

1.5 ครูน าโครงสร้าง การออกเสียง และค าศัพท์มา
สู่กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารที่สอดคล้อง
กับสภาพจริงให้มากท่ีสุด 

4.14 0.82 มาก 10 

1.6 ครูส่งเสริมการบูรณาการการคิดควบคู่กับ 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารบ่อย ๆ   

4.19 0.55 มาก 8 

1.7 ครูเป็นแบบอย่างโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
ในชั้นเรียนและกระตุ้นให้โอกาสนักเรียน 
ใช้ภาษาสื่อสารโต้ตอบบ่อย ๆ   

4.26 0.54 มาก 5 

1.8 ครูชมเชยเมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้อง 
และให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนต้องปรับปรุงแก้ไข 

4.77 0.43 มากที่สุด 1 

1.9 ครูดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงทั้งนักเรียนอ่อน
(ซ่อม) และนักเรียนเก่ง(เสริมต่อยอดเพ่ิมขึ้น) 

4.21 0.41 มาก 7 

1.10 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  

4.16 0.62 มาก 9 
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สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( xˉ) S.D. ระดับ ล าดับ 

1.11 ในบางกรณีเรื่องที่เข้าใจยาก ครูอาจใช้วิธี 
การแปล หรือการให้กฎเกณฑ์ทางภาษา 

4.26 0.49 มาก 5 

1.12 ครูวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
จากการจัดกิจกรรมข้างต้น 

4.23 0.43 มาก 6 

1.13 ครูส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษา 
ของนักเรียนโดยต่อเนื่องทั้งในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียน 

4.28 0.45 มาก 4 

1.14 ครูมักใช้เกม และการแข่งขันช่วยกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียน 

4.35 0.48 มาก 3 

2. .ผลที่เกิดกับนักเรียน 
2.1 นักเรียนมีความสนุกในการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 

4.28 0.45 มาก 4 

2.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 4.14 0.56 มาก 10 
2.3 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ได้ตามวัย 

3.88 0.59 มาก 11 

2.4 นักเรียนสามารถแนะน าความรู้ง่าย ๆ  
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสื่อสารให้เพื่อน 
หรือน้อง ๆ ได้ 

3.65 0.61 มาก 13 

2.5 โรงเรียนมีตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขัน  
หรือท ากิจกรรมทางภาษานอกสถานที่ 

3.74 0.66 มาก 12 

                                        รวม 4.18 0.46 มาก  
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คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนร้อยละ  

เกี่ยวกับปัจจัยความพร้อมของโรงเรียน ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ความพร้อมของโรงเรียน ( x̄ ) S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ความพร้อมด้านการเตรียมการสอน
ของโรงเรียน                       

4.51                0.29              มากที่สุด 1 

1.1 ครูศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศพร้อมวิเคราะห์และ

ออกแบบหลักสูตรสู่ชั้นเรียนตามระดับชั้น 

4.37 0.48 มาก 4 

1.2 ครูวางแผนการสอนโดยจัดท า

โครงสร้างหลักสูตรและโครงสร้างเวลาเรียน 

4.42 0.50 มาก 3 

1.3 ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้เป็นราย

ชั่วโมงตามองค์ประกอบที่โรงเรียนก าหนด 

4.77 0.43 มากที่สุด 1 

1.4 ครูเตรียมการสอนทุกครั้ง เพื่อเตรียม

กิจกรรม สื่อและการวัดผลประเมินผล 

4.67 0.42 มาก 2 

1.5 ครูเตรียมฝึกออกเสียงค าใหม่ 

ให้ใกล้เคียงกับเสียงเจ้าของภาษา 

4.33  0.47       มาก       5 

2.ความพร้อมเชิงนโยบาย 4.17 0.40 มาก 3 

2.1 โรงเรียนแจ้งนโยบายการพัฒนา 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ให้ครูผู้สอนทราบ 

4.30 0.51 มาก 3 

2.2 โรงเรียนมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ด าเนินงานนโยบายการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

4.37 0.49 มาก 2 

2.3 โรงเรียนจัดส่งครูภาษาอังกฤษเข้ารับ

การอบรมพัฒนาแบบเข้ม (Boot Camp)  

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

4.56 0.55 มาก 1 

2.4 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการขยายผล 

การอบรมเผยแพร่ความรู้สู่เพ่ือนครู 

3.77 0.68 มาก 5 
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ความพร้อมของโรงเรียน ( x̄ ) S.D. ระดับ ล าดับ 

2.5 โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามการ

ด าเนินงานพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

3.86 0.68 มาก 4 

3. ความพร้อมด้านบุคลากร                                 4.40              0.41                              มาก 2 

3.1 โรงเรียนมีบุคลากรครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษที่มีความถนัด   

4.60 0.54 มากที่สุด 1 

3.2 โรงเรียนมีครูเพียงพอในการสอน

ภาษาอังกฤษ 

4.23 0.65 มาก 3 

3.3 ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียน 

การสอน 

4.35 0.48 มาก 2 

4. ความพร้อมด้านอาคารสถานที่                                   4.05               0.45                มาก 5 

4.1 โรงเรียนมีอาคารสถานที่  

ห้องเรียนและห้องพิเศษเพียงพอ 

4.28 0.55 มาก 1 

4.2 โรงเรียนสนับสนุนการจัดชั้นเรียน 

และบรรยากาศในโรงเรียนให้เอ้ือต่อ 

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

4.26 0.49 มาก 2 

4.3 โรงเรียนมีห้องภาษาอังกฤษ หรือมีมุม

ภาษาอังกฤษทุกห้อง หรือเขตภาษาอังกฤษ 

(English Zone/ English Area/  

English Corner) 

3.63 0.69 มาก 3 

5. ความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์                                  4.17             0.44                 มาก 3 

5.1 โรงเรียนมีสื่อเอกสารเช่น แบบเรียน  

แบบฝึก ดิกชันนารี ใบงาน ใบความรู้

เพียงพอ 

4.56 0.50 มากที่สุด 1 

5.2 ทุกห้องเรียนมีวัสดุ โสตทัศนูปกรณ์ 4.12 0.73 มาก 2 

5.3 ครูเตรียมสื่อเสียงภาษาอังกฤษของ

เจ้าของภาษาและชาวต่างชาติ 

3.95 0.49 มาก 4 
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ความพร้อมของโรงเรียน ( x̄ ) S.D. ระดับ ล าดับ 

5.4 โรงเรียนมีอุปกรณ์ชุดเสียงตามสาย 

หรือไมโครโฟนใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้  

4.07 0.63          มาก     3 

รวม 4.26 0.28 มาก  
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คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนร้อยละ  

เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 

ความพึงพอใจ ( x̄ ) S.D. ระดับ ล าดับ 

1. คุณครูใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนบ่อย ๆ   4.00 0.80 มาก 10 

2. ครูกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษใน

การสื่อสารโต้ตอบอยู่บ่อย ๆ     

4.17 0.78 มาก 6 

3. นักเรียนได้มีโอกาสฝึกกิจกรรมเป็น 

กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และฝึกเป็นคู่ ๆ   

4.05 0.81 มาก 9 

4. เมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้องครูให้ 

ค าชมเชย พร้อมให้ก าลังใจเมื่อนักเรียน 

ต้องปรับปรุงพัฒนา 

4.43 0.74 มาก 1 

5. นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  

ที่หลากหลาย  

4.28 0.73 
 

มาก 4 

6. นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการพูดโต้ตอบ

ด้วยภาษาอังกฤษบ่อย ๆ   

4.15 0.73 มาก 7 

7. นักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมทางภาษา 4.10 0.81 มาก 8 

8. ครูมีกิจกรรมสนุก ๆ ในการสอน

ภาษาอังกฤษ 

4.25 0.84 มาก 5 

9. ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ  

และช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้     

4.32 0.74 มาก 3 

10.นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ตามวัย 

3.90 0.81 มาก 4 

11. ครูส่งเสริมให้ท ากิจกรรมเสริมทักษะ

ทางภาษา เช่น ภาษาอังกฤษวันละค า/

ประโยค ค่ายภาษาอังกฤษ  เสียงตามสาย 

เป็นต้น 

4.34 0.71 มาก 2 

รวม 4.18 0.45 มาก  
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คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนร้อยละ  

เกี่ยวกับความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 

 

กิจกรรม ( x̄ ) S.D. ระดับ ล าดับ 

1.คุณครูใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนบ่อย ๆ     2.43 0.55 มาก 1 

2.คุณครูกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ 

ในการสื่อสารโต้ตอบอยู่บ่อย ๆ     

2.26 0.61 มาก 5 

3.นักเรียนได้มีโอกาสฝึกกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่   

กลุ่มย่อยและฝึกเป็นคู่ ๆ   

2.02 0.73 มาก 10 

4.เมื่อนักเรียนปฏิบัติถูกต้องครูให้ค าชมเชย   

พร้อมให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนต้องปรับปรุงพัฒนา 

2.36 0.67 มาก 3 

5.นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย  

2.18 0.66 มาก 7 

6.นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการพูดโต้ตอบด้วย

ภาษาอังกฤษบ่อย ๆ   

2.14 0.64 มาก 8 

7.นักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมทางภาษา 2.07 0.70 มาก 9 

8.คุณครูมีกิจกรรมสนุก ๆ ในการสอนภาษาอังกฤษ 2.37 0.61 มาก 2 

9.คุณครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ และช่วยให้ง่าย 

ต่อการเรียนรู้     

2.33 0.65 มาก 4 

10.นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ    

ได้ตามวัย 

1.96 0.73 ปานกลาง 11 

11.คุณครูส่งเสริมให้ท ากิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา 

เช่น ภาษาอังกฤษวันละค า /ประโยค  

ค่ายภาษาอังกฤษ เสียงตามสาย เป็นต้น 

2.25 0.74 มาก 6 

รวม 2.22 0.39 มาก  
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ภาคผนวก จ 

 

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาบทความ 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นงนุช  สีสันต ์
วัน เดือน ปี เกิด 26  สิงหาคม  2500 
สถานที่เกิด ประจวบคีรีขันธ์   
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